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POVZETEK 

Oglaševanje v zobozdravstveni dejavnosti je v Sloveniji prepovedano. V diplomskem delu 

raziskujemo področje trţenja, opredelimo trţenje v zobozdravstveni dejavnosti in poudarimo, 

da trţenje ne pomeni le reklamiranja. Teorijo trţenja uporabimo v zobozdravstveni dejavnosti 

in tako prikaţemo, kako lahko zobozdravniki trţijo svoje storitve, ne da bi pri tem kršili 

Kodeks medicinske deontologije in Pravilnik o zasebni zdravniški dejavnosti. V diplomsko 

delo vključimo tudi raziskavo trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti med različnimi 

organizacijskimi oblikami zobozdravstvene dejavnosti, s katero ugotovimo, na kakšen način 

se storitve v zobozdravstveni dejavnosti ţe trţijo in katera organizacijska oblika se trţenja 

posluţuje v največji meri.  

Ključne besede: zobozdravstvena dejavnost, zobozdravnik, trţenje, storitve, oglaševanje. 

 

SUMMARY 

Advertise in dental services in Slovenia is prohibited. This thesis investigated the area of 

marketing, define marketing in dental services and pointed out that marketing is not just 

advertising. Marketing theory is used in dental services and demonstrate how dentists can 

market their services without violating the Code of medical ethics and the Rules of private 

medical activity. The study included a survey of marketing services in dental services 

between different organizational forms of dental activity, which determine, how the services 

are already in the dental services market and what organizational form is marketing in the 

most largely form. 

Keywords: dental practice activities, dentist, marketing, services, advertising. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

V letu 1992 je Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 9/1992) vnovič uvedel moţnost 

zasebnega izvajanja zdravstvenih storitev. Poleg izvajanja javnih zdravstvenih storitev v 

zdravstvenih domovih sta se razvili še dve novi organizacijski obliki zdravstvene dejavnosti. 

To sta zasebna zdravstvena dejavnost s koncesijo in zasebna zdravstvena dejavnost brez 

koncesije. Količina zasebnih izvajalcev v zasebni zdravstveni dejavnosti se je najbolj 

povečala v zobozdravstveni dejavnosti.  

V zobozdravstveni dejavnosti se izvajajo storitve, zato jo uvrščamo med storitvene dejavnosti. 

Vsako storitveno podjetje se mora, če ţeli biti uspešno, izobraziti o trţenju storitev. Osvojiti 

znanje na tem področju pomeni zagotoviti večjo moţnost obstoja podjetja. Posledično to 

pomeni pridobivati znanje o teoriji trţenja storitev. To znanje pa lahko uporabimo tudi v 

zobozdravstveni dejavnosti, kjer se potrošnik pojavlja kot pacient. 

Ni več dovolj, da so zobozdravniki usmerjeni le v svojo stroko, izobraţevati se morajo tudi na 

področju trţenja storitev. Konkurenca postaja močnejša in agresivnejša, pacienti so vse bolj 

zahtevni, še posebno pri zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo in brez koncesije. Vse bolj 

postajajo sofisticirani in se vse bolj odločajo o obisku zobozdravstvene ordinacije na osnovi 

izkušenj. Dobre izkušnje pacientov pa pomenijo tudi dobro trţno usmerjenost organizacije.  

Trţenje storitev v zobozdravstveni dejavnosti je področje, ki v praksi ni dovolj razvito. Tema 

je zanimiva in privlačna, saj nas raziskovanje o tem, kako naj zobozdravnik trţi storitve brez 

kazenskih sankcij, popelje do popolnoma novega pogleda na razvijanje zobozdravstvene 

dejavnosti v slovenskem prostoru, kjer zobozdravnik ni le ponudnik svojih storitev, ampak 

trţnik svojega strokovnega znanja.  

1.2 Namen in cilj diplomske naloge 

Za to temo smo se odločili, ker se trţenje zobozdravstvenih storitev v praksi slabo izvaja. 

Opredelitev primernih oblik trţenja v zobozdravstveni dejavnosti bi lahko prispevala k 

izboljšanju trţnega poloţaja zobozdravstvenih ordinacij. Z diplomsko nalogo ţelimo 

predstaviti zobozdravstveno dejavnost in moţnosti trţenja zobozdravstvenih storitev, zaradi 

katerih Zdravniška zbornica Slovenije ne bo kaznovala zobozdravnikov, saj je kakršno koli 

reklamiranje prepovedano. To pomeni apliciranje teorije trţenja storitev na trţenje 

zobozdravstvenih storitev. Poleg tega bomo raziskali, kako se storitve v zobozdravstveni 

dejavnosti ţe trţijo v Sloveniji in katera oblika zobozdravstvene organizacije se trţenja 

posluţuje v največji meri. Rezultati raziskovanja bodo osnova za sklepanje, na katerih 

področjih trţenja bi lahko še izboljšali trţenje zobozdravstvenih storitev.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19929&stevilka=460
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Temeljni cilj diplomskega dela je raziskati načine trţenja storitev v različnih oblikah 

zobozdravstvenih ordinacij in ugotoviti, katere oblike trţenja storitev lahko različne 

organizacijske oblike še razvijejo. Opredelili smo naslednje štiri podcilje: 

 predstaviti zobozdravstveno dejavnost, 

 predstaviti trţenje storitev na osnovi raziskovanja različne literature in virov ter aplicirati 

teorijo trţenja storitev na zobozdravstveno dejavnost in posledično predstaviti primerne 

načine trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti, 

 na osnovi petnajstih intervjujev prikazati, na kakšen način izvajalci zobozdravstvenih 

storitev v Sloveniji ţe trţijo svoje zobozdravstvene storitve, katera oblika 

zobozdravstvene organizacije se trţenja posluţuje v največji meri in moţne izboljšave, 

 sledijo kratko poročilo o ugotovitvah, oblikovanje konkretnih priporočil in opozorila na 

morebitne omejitve pri posploševanju rezultatov, nakazovanje moţnosti nadaljnjih 

raziskovanj in posredovanje našega mnenja. 
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2 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

V drugem poglavju smo predstavili zobozdravstveno dejavnost. Pričeli smo z opredelitvijo 

zobozdravstvene dejavnosti, nadaljevali z opredelitvijo posamezne organizacijske oblike 

zobozdravstvene dejavnosti in končali z razlago pravic do storitev zobozdravstvene dejavnosti 

s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

2.1 Opredelitev zobozdravstvene dejavnosti  

Prvi člen Zakona o zdravstveni dejavnosti se glasi (1. člen ZZDej):  

Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi 

medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci 

oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in 

poškodovancev. V okvir zdravstvene dejavnosti se uvršča tudi zobozdravstvena dejavnost. 

Osnovna zdravstvena dejavnost, v katero spada tudi zobozdravstvena dejavnost, je v Sloveniji 

organizirana skladno z različnimi zakonskimi akti, določenim pravilnikom in kodeksom. 

Zdravstvena oz. zobozdravstvena dejavnost je predvsem široko opredeljena z Zakonom o 

zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Zakonom o zdravniški sluţbi (ZZdrS), s Pravilnikom o 

zasebni zdravniški dejavnosti (Zdravniška zbornica Slovenije 1993) in Kodeksom medicinske 

deontologije Slovenije (Zdravniška zbornica Slovenije 2010). Od lanskega leta je na voljo 

tudi novi predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ministrstvo za zdravje 2010), ki je bil 

sicer zavrnjen, predstavlja pa dobro izhodišče, ki ga lahko upoštevamo. V vseh navedenih 

aktih se pojavlja enačenje zdravnikov in zobozdravnikov, zato področje zobozdravstva nikjer 

ni posebej opredeljeno. Veljajo splošna skupna pravila. 

Ţivčec-Kalan (2003, 5) zdravje opredeljuje na naslednji način: 

Eden temeljnih druţbenih ciljev Republike Slovenije je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja 

populacije. Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno, duševno in socialno 

blagostanje posameznika oziroma čim večjega števila ljudi, uravnoteţeno z okoljem, v katerem 

ţivijo in delajo. Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je pristojno ministrstvo za 

zdravstvo.  

Drţava ima pravico in dolţnost, da z zakonom določa, kakšen bo obseg, kakšna bo kakovost 

in kako dostopno bo zdravstveno varstvo za posameznega drţavljana. Poleg drţave so za 

zdravje ljudi odgovorni tudi vsi javni sektorji, ki sodelujejo pri oblikovanju, sprejemu in 

izvajanju zdravstvene politike ter programov za krepitev zdravja. Strokovno doktrino 

oblikujejo razširjeni strokovni kolegiji, ki so najvišji strokovni organi na posameznem 

področju, ki usklajujejo predloge klinik, strokovnih zdruţenj in zbornic, visokošolskih 

zavodov ter posameznih strokovnjakov (Ţivčec-Kalan 2003, 5). 
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Zdravstvena dejavnost  se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni (1. odstavek 2. 

člena ZZDej). Osnovna zdravstvena dejavnost oz. zdravstvena dejavnost na primarni ravni 

zajema tudi preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo 

prebivalcev (1. odstavek 7. člena ZZDej). To zobozdravstveno dejavnost uvršča v osnovno 

zdravstveno dejavnost, kamor spadajo tudi zasebni zdravstveni delavci, ki lahko zaprosijo za 

koncesijo (1. in 2. odstavek 3. člena ZZDej). Zobozdravstveno dejavnost lahko opravljajo na 

podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za zdravje, domače in tuje pravne fizične osebe, če 

izpolnjujejo po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005) določene pogoje. 

Zdravnik oz. zobozdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene oz. 

zobozdravstvene dejavnosti (2. odstavek 1. člena ZZdrS). Pri uresničevanju svojih pravic, 

svoboščin in dolţnosti mora vedno ravnati tako, da varuje svojo nepristranskost in 

neodvisnost izvajanja zobozdravniške sluţbe ter ugled zobozdravniškega poklica (2. člen 

ZZdrS). Pri sprejemanju strokovnih odločitev mora biti neodvisen, svoje načine zdravljenja 

pa mora svobodno izbirati glede na primernost v danih okoliščinah. Pri svojem delu se mora 

ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah (3. člen ZZdrS).  

Zdravstveni zavodi in druge pravne osebe, ki opravljajo zobozdravstveno dejavnost, ter 

zasebni zobozdravstveni delavci se lahko povezujejo v zbornico ali strokovna zdruţenja. Cilj 

njihovega zdruţevanja je sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za določanje cen zdravstvenih 

storitev in sklepanju pogodb o izvajanju in financiranju zdravstvene dejavnosti in sodelovanju 

pri sklepanju kolektivnih pogodb in uresničevanju drugih skupnih interesov (84. člen ZZDej).  

V javno zobozdravstvo je vključeno javno drţavno zdravstvo (bolnišnice in zdravstveni 

domovi) in javno zasebno zobozdravstvo (zasebni izvajalci s koncesijo). Oboji so del javne 

zobozdravstvene sluţbe. Z zasebnim zobozdravstvom upravljajo zasebni lastniki, ki imajo 

svoje interese in niso del javne zdravstvene sluţbe (Zdravniška zbornica Slovenije 2007c).  

Zaradi pravilnega razumevanja vseh treh oblik zobozdravstvene dejavnosti je nujni sestavni 

del diplomske naloge tudi opredelitev posamezne organizacijske oblike in njenega delovanja. 

2.2 Opredelitev posamezne organizacijske oblike zobozdravstvene dejavnosti  

Opredelili smo tri organizacijske oblike, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

2.2.1 Javno državno zobozdravstvo 

Javno drţavno zobozdravstvo uvrščamo v nepridobitne organizacije, ki jih spoznamo po 

namenu oz. cilju, zaradi katerega so bile ustanovljene. Nepridobitne organizacije so 

ustanovljene za zadovoljevanje javnih interesov, njihov namen pa je trajno zagotavljati 
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storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje druţbe kot celote in niso ustanovljene za 

ustvarjanja dobička (Trunk Širca in Tavčar 1998, 3).  

1. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah navaja (ZGJS, Ur. l. RS, št. 32/1993), da se z 

gospodarskimi javnimi sluţbami zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih 

trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma 

občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni 

mogoče zadovoljiti na trgu. Drţava ali lokalna skupnost lahko za opravljanje gospodarskih 

javnih sluţb ustanovi javni gospodarski zavod ali javno podjetje. 

Zobozdravstvena dejavnost kot javna sluţba se opravlja v okviru mreţe javne zdravstvene 

sluţbe. Z načrtom zdravstvenega varstva Republike Slovenije se določijo merila za postavitev 

mreţe javne zdravstvene sluţbe. Mreţo javne zobozdravstvene sluţbe na primarni ravni 

določa in zagotavlja občina oz. mesto. Republika Slovenija sodeluje le pri zagotavljanju javne 

mreţe na primarni ravni na demografsko ogroţenih območjih v skladu z načrtom in kadar gre 

za zobozdravstveno varstvo študentov (1. 2. in 3. odstavek 5. člena ZZDej). Zdravstveni dom 

je zdravstveni zavod, ki poleg ostalih programov nudi najmanj preventivno in kurativno 

zobozdravstvo ter nujno pomoč v primeru hudih bolečin (1. odstavek 9. člena ZZDej).  

Javni zdravstveni zavod na primarni ravni se lahko ustanovi, spremeni, razširi ali preneha z 

mnenjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in s soglasjem ministrstva, ki 

je pristojno za zdravje (1. odstavek 25. člena ZZDej). Z zdravstvenim zavodom upravlja svet 

zavoda, ki je sestavljen iz predstavnika ustanovitelja, predstavnika delavcev zavoda in 

predstavnika zavarovancev oz. drugih uporabnikov (1. odstavek 28. člena ZZDej). Znanja o 

managementu nepridobitnih organizacij so specializirana sestavina znanj o managementu 

nasploh, zato mora direktor racionalno privzemati vsa splošno veljavna znanja o 

managementu ter jim dodajati znanja, ki zadevajo posebnosti nepridobitnih organizacij (Trunk 

Širca in Tavčar 1998, 14).  

Zdravstveni zavod sredstva za delo pridobiva na več načinov. Pridobivajo se iz sredstev 

ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi; s plačili za storitve, po pogodbi z ZZZS; po 

pogodbi z ministrstvom, ki je pristojno za zdravje; za naloge, ki se po zakonu financirajo iz 

republiškega proračuna in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, 

aktom o ustanovitvi in statutom zavoda (31. člen ZZDej).  

Zobozdravnik je v zdravstvenem domu (ZD) zaposlena oseba in za svoje delo prejema 

plačilo. Njegovo delo v javni sluţbi oz. njegova oskrba pacientov je odvisna od danih 

razpoloţljivih virov ZD. Prav zaradi tega dejstva si vse več zobozdravnikov ţeli pridobiti 

koncesijo, da bi kot zasebniki delali v javnem sektorju. Malek (2006) v svojem časopisnem 

članku navaja izjavo zobozdravnice Branke Vran Benkovič: »Bolnikom ţelimo zagotoviti 

sodobno oskrbo, moţnost izbire kakovostnejših materialov in boljše opremljene ordinacije. 

Radi bi boljše moţnosti izobraţevanja in več samostojnosti pri organizaciji.« 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199332&stevilka=1350
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2.2.2 Javno zasebno zobozdravstvo 

Drţava lahko izvajanje gospodarskih javnih sluţb prepusti tudi zasebnemu sektorju. V tem 

primeru si zagotovi nadzor nad cenami, obsegom in kakovostjo storitev s podeljevanjem 

koncesij (Trunk Širca in Tavčar 1998, 4). Podjetja zasebnega sektorja, ki delajo na podlagi 

koncesije, so pridobitne organizacije, lahko jih poimenujemo tudi na pol javne organizacije 

(Trunk Širca in Tavčar 1998, 7). Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Ur. l. RS, št. 

23/2005) v 2. odstavku 3. člena pravi: »Zdravstveno dejavnost kot javno sluţbo pod enakimi 

pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi 

koncesije.«  

Zobozdravstveni delavec lahko opravlja zasebno zobozdravstveno dejavnost s koncesijo pod 

določenimi pogoji. Poleg tega, da je vpisan v register zasebnih zobozdravnikov s koncesijo 

pri zbornici, mora imeti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in mora 

biti usposobljen za samostojno delo; ne sme biti v delovnem razmerju; ne sme mu biti 

dodeljena pravnomočna sodba sodišča o prepovedanem opravljanju zobozdravniške sluţbe; 

zagotovljene mora imeti ustrezne prostore in opremo, ki jo lahko pridobi na trgu ali od 

koncedenta, ter ustrezne kadre; pridobiti mora tudi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega 

zdruţenja (35. člen ZZDej).  

Koncesija je dovoljenje za delo in je osnova za doseganje programov v pogodbi z ZZZS, 

podeli se pravni ali fizični osebi, ki zaprosi za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe 

v osnovni zobozdravstveni dejavnosti. Pridobi se jo z odločbo (akt o koncesiji) občinskega oz. 

mestnega upravnega organ, pristojnega za zdravstvo. S pogodbo o koncesiji (oblikuje se po 

enotnem vzorcu, ki velja za vso Slovenijo) koncedent in koncesionar uredita razmerja v zvezi 

z opravljanjem javne sluţbe in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno sluţbo 

(Zdravniška zbornica Slovenije 2007a). Podrobneje se določi predvsem vrsta zdravstvene 

dejavnosti, v tem primeru zobozdravstvena dejavnost; obseg izvajanja javne sluţbe; začetek 

izvajanja koncesije; rok za odpoved koncesije in sredstva, ki jih za opravljanje javne sluţbe 

zagotavlja koncedent (43. člen ZZDej). Če koncesionar krši pogodbo o koncesiji, mu 

koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti, če pomanjkljivosti niso odpravljene se 

koncesija odvzame z odločbo (44. člen ZZDej).  

Zobozdravstveni delavec, ki izpolnjuje vse navedene pogoje, lahko prične opravljati zasebno 

zobozdravstveno dejavnost s koncesijo z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih 

zobozdravstvenih delavcev ter po pridobitvi pogodbe o koncesiji. Zasebni zobozdravnik s 

koncesijo mora poleg osnovnih zobozdravstvenih storitev zagotoviti tudi stalno dostopno 

nujno medicinsko pomoč na svojem območju. V ta namen se povezuje in sodeluje z 

najbliţjim zdravstvenim domom ali z drugimi zasebnimi zobozdravstvenim delavci s 

koncesijo (36. člen ZZDej). 
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2.2.3 Zasebno zobozdravstvo 

Zasebna zobozdravstvena ordinacija deluje brez koncesije in jo uvrščamo v pridobitno 

dejavnost. Do začetka opravljanja dejavnosti mora biti zobozdravnik kot fizična oseba vpisan 

v register zasebnih zobozdravnikov pri zbornici in kot pravna oseba na sodišču. Za vpis v 

register pri zbornici mora zobozdravnik oddati vlogo, ki ji priloţi  naslednja potrdila: potrdilo 

o drţavljanstvu; potrdilo o trenutni zaposlitvi ali nezaposlitvi; dokazilo o zagotavljanju nujne 

medicinske pomoči in nadomeščanja v času odsotnosti; dokazilo o posedovanju ordinacije; 

potrdilo o opravljenem seminarju za kandidate za zasebno zobozdravniško sluţbo in dokazilo, 

da ordinacija in spremni prostori izpolnjujejo vse pogoje, ki jih zahteva pravilnik o pogojih za 

opravljanje zasebne zobozdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 24/1992). Veljavno licenco 

zobozdravnika ima zbornica v svojih evidencah in je ni treba prilagati. Zobozdravnik, ki 

namerava opravljati zasebno zobozdravstveno dejavnost kot pravna oseba, mora ministrstvo 

za zdravje zaprositi za izdajo dovoljenja pravni osebi za opravljanje zobozdravstvene 

dejavnosti (Zdravniška zbornica 2007b).  

2.3 Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

Poudariti moramo načine plačila zobozdravstvenih storitev pri posameznih organizacijskih 

oblikah, ki so pomembni za vlogo trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti. 

2.3.1 Javno državno zdravstvo 

Odrasle zavarovane osebe imajo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do 

standardnih storitev in materialov, ki jih nudi ZD. Storitve morajo biti opravljene z uporabo 

standardnih materialov. Do teh storitev imajo pacienti z urejenim statusom pravico in jim 

zanje ni treba doplačevati (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2008). 

2.3.2 Javno zasebno zobozdravstvo 

Ker imajo zasebni izvajalci s koncesijo sklenjene pogodbe z ZZZS in zagotovljena sredstva iz 

javne zdravstvene blagajne, pacientom z urejenim statusom za osnovne storitve ni treba 

doplačevati. Doplačevati pa morajo za storitve, ki niso pravica (npr. čiščenje zobnih oblog oz. 

odstranjevanje zobnega kamna pri odraslem) in za nadstandardne materiale (npr. 

neamalgamske bele zalivke na ličnikih in kočnikih) (Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 2008). Pacientom ni treba doplačevati za osnovne storitve, doplačevati pa morajo 

znesek, ki presega vrednost standardne storitve, v primeru da ţelijo nadstandardno storitev, ki 

je ZZZS ne pokriva.  
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2.3.3 Zasebno zobozdravstvo 

Zobozdravniki zasebniki niso udeleţenci v javni ali poljavni dejavnosti, kar pomeni, da je 

pacient v celoti nosilec plačila zobozdravstvenih storitev. Pacienti pri zobozdravniku 

zasebniku vse storitve plačajo sami, saj zobozdravnik zasebnik nima sklenjene pogodbe z 

ZZZS. 
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3 TRŢENJE STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

V tretjem poglavju smo predstavili trţenje storitev v zobozdravstveni dejavnosti. Na podlagi 

obravnavane teorije v nadaljevanju, smo oblikovali vprašanja za trţno raziskavo. 

3.1 Splošna opredelitev storitev v zobozdravstveni dejavnosti 

Pojem storitev je opredelilo več različnih avtorjev. Njihove različne definicije lahko 

uporabimo tudi za zobozdravstvene storitve. Uporabila bom naslednjo zdruţeno opredelitev, 

ki pravi, da so zobozdravstvene storitve dejavnosti, ki jih ena stran ponudi drugi, mogoče jih 

je ločeno identificirati, zagotavljajo ţeleno zadovoljstvo in niso nujno povezane s prodajo 

izdelka ali prodajo druge storitve. Storitev na splošno ne pomeni posedovanja česar koli 

(Kotler 1998, 464). Zobozdravstvene storitve bi lahko opredelili tudi kot splet duševnega in 

fizičnega dela ter materialnih sestavin, ki je usmerjen v zadoščanje človeških potreb. 

Uporabnik storitve dobavitelju praviloma plača, med njima je torej trţno razmerje (Tavčar 

2000, 133). 

Podjetje lahko glede na svojo ponudbo vključi tudi storitveno komponento. Na trgu se 

posledično pojavijo podjetja, ki zaradi narave svoje ponudbe svojim kupcem ponujajo izdelek 

in storitev. Ponudba se giblje od čistega izdelka na eni strani do čiste storitve na drugi strani. 

Zato razlikujemo pet vrst ponudbe: samo izdelek, ki ga ne spremlja storitev; izdelek s 

spremljajočimi storitvami, ki izdelek naredijo bolj privlačen za kupca; v ponudbi sta izdelek 

in storitev zastopana z enakim deleţem; osnovna je storitev, ki jo spremljajo manj pomembni 

izdelki in ponudba obsega samo storitev (na primer psihoterapija, varstvo otrok). Storitve 

lahko opredelimo tudi z značilnostmi, ki jih posedujejo (Potočnik 2004, 30).  

Zaradi narave ponudbe zobozdravstvene dejavnosti, te svojim pacientom ne ponujajo le 

storitev, ampak tudi izdelek, ki je tesno povezan s storitvijo. Pri nekaterih zobozdravstvenih 

storitvah se storitev zaključi šele, ko je prisoten končni izdelek, ki izpopolni funkcijo 

ţvečenja. Zobozdravstveno dejavnost bi uvrstili v dejavnost, ki v osnovi ponuja storitev, ki jo 

lahko spremlja pomemben izdelek. Izdelek v primeru zobozdravstvenih storitev ni prisoten 

zato, da bi bila storitev za kupca bolj privlačna, ampak zato, ker je pomemben del 

izpopolnjevanja funkcije ţvečenja. Izdelek in storitev v ponudbi nista zastopana z enakim 

deleţem, saj je pri nekaterih zobozdravstvenih storitvah moţno izvajati le storitev in ne 

izdelka (npr: gingivektomija, odstranjevanje zobnega kamna, beljenje zob, priprava zob na 

protetiko ...).  

Glavne značilnosti zobozdravstvenih storitev, ki jih hkrati razlikujejo od izdelkov, so 

neopredmetenost (storitve so neotipljive, ne moremo jih videti, okusiti, občutiti, slišati ali 

vonjati), neločljivost (storitve praviloma ustvarimo in porabimo istočasno), minljivost 

(storitev ne moremo skladiščiti za kasnejšo prodajo ali porabo), spremenljivost (kakovost 

storitve se spreminja, odvisno od tega, kdo, kje in kdaj jih izvaja), teţavnost ugotavljanja in 
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nadziranja kakovosti (storitve so neopredmetene in neotipljive, zato teţko merimo njihovo 

kakovost, ljudje niso stroji, ki bi vsako storitev opravili točno tako kot predhodno), visoka 

stopnja tveganja (zaradi teţavnosti ugotavljanja in nadziranja kakovosti ter občutljivosti za 

čas in kraj izvedbe in izvajalca je nakup storitve bolj tvegan od nakupa izdelka), prilagajanje 

ponudbe posebnim zahtevam porabnikov (storitev ni mogoče v celoti standardizirati, zato je 

prilagajanje storitev eden od meril za kakovost storitev), ustvarjanje osebnih stikov med 

porabnikom in izvajalcem storitve (osebni stiki so pogosto izjemno pomembni, pogosto velja, 

da so usposobljenost, vedenje in komunikacijske sposobnosti izvajalca storitev pomembnejše 

kot storitev sama) (Potočnik 2004, 30). 

Zobozdravstvene storitve imajo tudi vsebinske značilnosti storitev, med katere uvrščamo: 

procesnost (storitve nastajajo v procesu izvajanja, v zobozdravstveni dejavnosti storitve 

nastajajo, ko pacient leţi na stolu), nesnovnost in neobstojnost (zobozdravstvene storitve so 

lahko neobstojne, medtem ko njihovi učinki lahko trajajo) (Potočnik 2004, 36). 

Ločimo tudi izvedbene značilnosti zobozdravstvenih storitev, ki so: nezmoţnost prenosa 

storitev, neločljivost izvajalca in porabnika, sočasnost izvajanja in porabe ter neposredni stik 

med izvajalcem in porabnikom, ki je lahko bolj ali manj poudarjen (Potočnik 2004, 37). 

Za izvajanje zobozdravstvenih storitev je potrebnih več sestavin, ki skupaj tvorijo celoto. 

Sestavine zobozdravstvenih storitev in povezave med njimi so tehnična in tehnološka osnova 

za uspešno izvajanje storitvenega procesa, če so vse sestavine med seboj uspešno povezane, 

sledi tudi uspešen rezultat, ki ga lahko poimenujemo kakovost zobozdravstvene storitve. Med 

sestavine, ki so med seboj povezane, spadajo: storitveno podjetje, porabniki zobozdravstvenih 

storitev, storitveni proces ter struktura in infrastruktura storitvenega podjetja (Potočnik 2004, 

67). 

Nekateri avtorji še posebej poudarjajo pomen urejenosti teh sestavin med seboj. Levine 

(2005) opozarja, da porabnike zobozdravstvenih storitev lahko zmoti ţe najmanjša malenkost. 

Vsaka neurejena podrobnost je pokazatelj medsebojne neurejenosti sestavin, kar lahko 

zmanjšuje konkurenčno prednost ali pa jo poveča, če so pravočasno odpravljene oz. so med 

seboj uspešno povezane. Gerber (2005b) usklajenost sestavin še nekoliko zaostri s tem, ko 

poudarja sistem franšizinga, kjer so vse sestavine med seboj urejene s točno določenimi 

procesi. Z uporabo franšizinga dejansko standardizira vse procese storitvenega podjetja. S 

standardizacijo procesov zmanjša pomen človeške vloge, saj na ta način poskrbi, da se na 

določenem delovnem mestu izvajajo isti procesi, ne glede na to, kakšen posameznik je na 

delovnem mestu, seveda z ustrezno strokovno izobrazbo. Ideja avtorja je, da bi moralo 

podjetje, ki ţeli uspeti, vse svoje sestavne dele in procese ter s podjetjem povezane aktivnosti 

do potankosti spisati. Po tem sistemu bi se nato ravnali vsi zaposleni.  

Za opredelitev zobozdravstvenih storitev je pomemben tudi koncept teh. Koncept lahko 

opišemo kot podobo, ki jo zaznajo zobozdravniki in pacienti o storitvenem procesu, rezultatu 
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tega procesa in vrednosti storitve. Z uspešnim konceptom storitve si lahko storitveno podjetje 

ustvari pomembno konkurenčno prednost in pridobi zveste paciente. Koncept storitve 

opredeljuje, kje je storitveno podjetje v sedanjosti in kaj pacienti pričakujejo od njega 

(Potočnik 2004, 38). Podobo, ki jo zaznajo pacienti, morajo podjetja, ki se ukvarjajo z 

zobozdravstveno dejavnostjo, nenehno izpopolnjevati. Vodilni morajo svoje podjetje voditi s 

konstantno ţeljo za izboljšanje celotne podobe in kompulzivno odpravo nepravilnosti, če 

stvari niso urejene natančno tako, kot si je zamislil vodja (Levine 2005, 24). Na ta način lahko 

podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, doseţe pomembno konkurenčno 

prednost in pridobi zveste paciente. 

3.2 Splošna opredelitev trţenja v zobozdravstveni dejavnosti 

AMA – American Marketing Association (American Marketing Association, 2007) je trţenje 

opredelila kot dejavnost, skupek institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, 

zagotavljanje in izmenjavo ponudbe, ki ima vrednost za kupce, stranke, pratnerje in širšo 

druţbo. Proizvajalec oz. ponudnik ima aktiven odnos do kupca oz. potrošnika pri 

vsakodnevnem zadovoljevanju njegovih potreb in pri reševanju njegovih ţivljenjskih 

problemov, kar je osnovna vsebina trţenja (Devetak 2005, 2). 

Izraz trţenje ima več pomenov, zato je tudi opredelitev trţenja več. Vsem opredelitvam je 

skupno, da gre za proces managementa. Ne moremo pa tudi mimo ugotovitve, da trţenje 

prerašča v miselnost, filozofijo razmišljanja in ravnanja podjetij in druţbe, ki v podjetjih 

pridobiva osrednje mesto in vpliva na druge poslovne funkcije podjetja kot njihovo 

osrediščenje (Moţina, Zupančič in Postruţnik 2010, 14).  

Trţenje v zobozdravstveni dejavnosti je omejeno.  

Deseti člen, tretjega dela Kodeksa medicinske deontologije (Zdravniška zbornica Slovenije 

2010) navaja, da je vsaka neposredna ali posredna reklama ali publiciteta, ki nima 

vzgojnovarstvenega in izobraţevalnega cilja, za zdravnika prepovedana. Zdravnik se ne sme 

okoriščati z nagradami za propagiranje farmacevtskih, kozmetičnih in drugih proizvodov. 

Zdravnik ne sme zahtevati ali sprejemati nagrad mimo ustaljenih meril. Zdravnik ne sme 

izkoriščati svojih pooblastil in dela v javni zdravstveni dejavnosti za osebne namene ali za 

osebno okoriščanje drugih. Zdravnik si ne sme prisluţevati nazivov, ki mu niso uradno 

dodeljeni. Pravilnik o zasebni zdravniški dejavnosti (Zdravniška zbornica Slovenije 1993) v 

svojem 10. členu navaja, da vsakršno objavljanje zdravnikovih sporočil, ki bi lahko imelo 

reklamno obeleţje, ni dovoljeno. 

»Reklama je vsaka izjava pri izvrševanju trgovine, industrije, obrti ali svobodnega poklica, 

katere namen je pospeševanje prodaje blaga ali storitev, vključno z nepremičninami, 

pravicami in obveznostmi.« (Direktiva Sveta ministrov ES o zavajajoči reklami 1984) 
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Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ministrstvo za zdravje 2010) govori, da oglaševanje 

zobozdravstvene dejavnosti oziroma izvajalcev zobozdravstvene dejavnosti ni dovoljeno. 

Dovoljeno pa je oglaševanje zdravstvene dejavnosti oziroma izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti, ki ima zdravstvenovzgojno ali znanstveno naravo, ni zavajajoče ali nedostojno 

oziroma nedovoljeno primerjalno. Za oglaševanje se šteje tudi objavljanje člankov v medijih z 

namenom pospeševanja opravljanja zdravstvene dejavnosti oziroma promoviranja izvajalca 

zdravstvene dejavnosti oziroma izvajalca zdravstvenih storitev, razen objavljanje člankov s 

preventivno vsebino za splošno javnost in objavljanje strokovnih člankov v strokovnih 

revijah, knjigah in publikacijah, namenjenih obveščanju izvajalcev zdravstvene dejavnosti 

oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti in zdravstveni delavci ne smejo oglaševati nobenih 

proizvodov in storitev. Dovoljena oblika informiranja javnosti o opravljanju zdravstvene 

dejavnosti posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti je objavljanje točno določenih 

podatkov. Informiranje javnosti o opravljanju zdravstvene dejavnosti ne sme vsebovati 

slikovnih, zvočnih ali drugih vsebin, ki imajo oglaševalsko naravo. Objekt, v katerem se 

izvaja zdravstvena dejavnost, se označi z napisom oziroma tablo, ki vsebuje točno določene 

podatke. Napis oziroma tabla ne sme po videzu, velikosti ali obliki imeti oglaševalske narave. 

Napis oziroma tabla na objektu mora biti v slovenskem jeziku, na območjih občin, kjer ţivita 

italijanska ali madţarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem ali madţarskem jeziku, 

prav tako tudi dovoljena oglaševalska sporočila. V predlogu zakona so podane tudi kazenske 

sankcije v primeru kršitev, ki so izraţene v denarni obliki. Višina denarne kazni se giblje od 

600 do 50.000 evrov (Ministrstvo za zdravje 2010).  

3.2.1 Zunanje, odzivno in notranje trženje v zobozdravstveni dejavnosti 

Trţenje ni le tisto, kar vidi in dojame pacient, ko kupi zobozdravstveni izdelek oz. koristi 

zobozdravstvene storitve. Obstajajo tudi deli, ki jih pacient ne vidi. Ne vidi, kaj se dogaja, 

preden izdelek dobi v roke oz. preden mu je bila storjena ţelena storitev. Ne vidi procesov, ki 

so se odvijali le za to, da podjetje zadovolji svojega pacienta. Ti procesi podpirajo vidni del 

končne dobrine, zato razlikujemo med zunanjim, odzivnim in notranjim trţenjem (Potočnik 

2004, 207). 

Zunanje trţenje je priprava trţenjskih aktivnosti, priprava ponudbe zobozdravstvene storitve, 

določitev cene, izvedba trţnega komuniciranja in morebitno posredovanje prek posrednikov 

(Potočnik 2004, 207). Po navedeni definiciji lahko sklepamo, da med zunanje trţenje spadajo 

vse aktivnosti, ki so izvršene še pred začetkom prodaje storitev.  

Odzivno trţenje je sposobnost zobozdravnikov, da izvršijo zobozdravstveno storitev tako, da 

bodo pacienti z njo zadovoljni, ne le glede njene tehnične, ampak tudi zaznavne kakovosti. 

Med izvajanjem zobozdravstvenih storitev se uresničujejo obljube storitvenega podjetja, ki jih 
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je dalo z zunanjim trţenjem. Zunanje trţenje je zavajajoče, če storitveno podjetje ne more 

izpolniti danih obljub (Potočnik 2004, 207). Zobozdravniki morajo biti sposobni izpolniti 

tisto, kar obljubijo, na trţenje se morajo odzvati z določenim vedenjem, ki jih zahtevajo 

njihove lastne obljube. Le na ta način ne bodo prevarali svojih pacientov in posledično 

izgubili.  

Notranje trţenje obsega aktivnosti, ki potekajo znotraj storitvenega podjetja, zlasti 

usposabljanje in motiviranje zaposlenih, to je izvajalcev storitev in kontaktnega osebja, da 

dobro (odlično) streţejo zunanjim porabnikom, torej pacientom. Notranje trţenje pomeni, da 

storitveno podjetje pridobi vsakogar v organizaciji, da deluje trţenjsko (Potočnik 2004, 208). 

V vsakem poslu je percepcija kupca kritična. Kako kupec dojame posel, je ključni element 

uspeha, zato notranje trţenje čedalje bolj pridobiva na pomembnosti. 

Področje trţenja pa bi opredelili še mnogo širše. Trţenje je sestavljeno iz sedmih sklopov 

(Potočnik 2004, 178):  

 trţno načrtovanje (dolgoročno strateško načrtovanje, usmerjeno k trgu), 

 raziskovanje  trga (to doseţemo s trţenjsko-informacijskim sistemom), 

 priprava trţenjskih aktivnosti (priprava trţenjskega spleta za storitve), 

 izvajanje trţenjskih aktivnosti (izvajanje aktivnosti trţenjskega spleta storitev), 

 spremljanje uspešnosti (to doseţemo s trţenjsko-informacijskim sistemom), 

 prodajanje (prodaja samih storitev, opredeljena v trţnem spletu storitev), 

 kontrola navedenih področij. 

Če podjetje ţeli uspešno trţiti svoje zobozdravstvene storitve, mora biti trţno usmerjeno. 

Posledično to pomeni, da je dolgoročno strateško načrtovanje usmerjeno k trgu. To je osnova 

za začetek postavitve trţenjsko-informacijskega sistema, s katerim ugotavljamo, sistematično 

in kontinuirano zbiramo, analiziramo, obdelujemo, skladiščimo in simuliramo trţne 

informacije, ki so pomembne za trţno odločanje.  
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Preglednica 1:  Najpomembnejše trţenjske raziskave za storitve 

Področje Vrste raziskave 

Cene in konkurenca Raziskava cen konkurentov 

Raziskava povpraševanja in ponudbe 

Raziskava ciljnih stroškov in ciljnih cen 

Storitve Raziskava konkurenčnih storitev 

Preverjanje imena, blagovne znamke itd. 

Trţno testiranje storitve (če je mogoče) 

Distribucija Raziskava učinkovitosti posrednikov storitev 

Raziskava pokrivanja trga 

Raziskava tujih trgov pri internacionalizaciji 

Komuniciranje Raziskava učinkovitosti sredstev javnega obveščanja 

Raziskava učinkovitosti oglaševanja, pospeševanja prodaje, 

stikov z javnostmi itd. 

Raziskava podobe storitvenega podjetja v javnosti 

Druga področja Raziskava trţnih deleţev 

Raziskava zadovoljstva porabnikov s storitvami 

Raziskava nakupnega vedenja porabnikov, odnosa do 

blagovne znamke, nagradnih iger, daril, kuponov itd. 

Notranje raziskave, povezane z notranjim trţenjem 

Vir: Potočnik 2004, 198.  

Podkrepimo ga z ustvaritvijo trţenjskega spleta za storitve. Ko je to izvedeno, podjetje izvaja 

trţenjske aktivnosti trţenjskega spleta, spremlja njihovo uspešnost,  prodaja zobozdravstvene 

storitve in neprestano kontrolira celotno izvajanje trţenja. 

3.2.2 Segmentiranje trga, izbira ciljnih trgov in pozicioniranje v zobozdravstveni 

dejavnosti 

Omeniti moramo tudi segmentiranje trga, kar pomeni razdelitev trga na skupine pacientov, ki 

jih veţejo določene skupne značilnosti. Trţenje se prične pri pacientu, podjetje je odvisno od 

tega, kako jih je sposobno privlačiti in zadovoljiti, vendar  vsi pacienti niso pripravljeni kupiti 

zobozdravstveno storitev, ki jih ponuja podjetje. Segmentiranje trga oz. identificiranje najbolj 

verjetnih pacientov je zato tako pomembno (Gerber 2005a, 126). Namesto, da podjetje izvaja 

zobozdravstvene storitve na celotnem trgu, lahko ugotovi tiste delne trge oz. ciljne trge, ki jih 

lahko uspešno zadovolji. Podjetje lahko svojo zobozdravstveno ponudbo prilagaja oz. 

pozicionira, da bi zadovoljilo določene skupine pacientov oz. ciljni trg. Razdelitev trga na 
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skupine pacientov, ki jih veţejo določene skupne značilnost, zobozdravniku med drugim 

pomaga tudi pri odkrivanju konkretnih potreb določenih skupin oz. segmentov pacientov na 

določenem območju (Devetak 2000, 77). Zobozdravniki lahko segmentiranje izvedejo z 

objektivno, profesionalno trţenjsko raziskavo. Če je ta predraga, lahko pridejo do odgovorov 

tudi z lastno raziskavo (Gerber 2005a, 129). V pomoč pri lastni raziskavi so zobozdravnikom 

lahko tudi CRM-sistemi. Zobozdravnik se lahko na ta način izogne nesporazumom s 

pacientom zaradi slabe komunikacije, ima pa tudi moţnost beleţenja vseh interakcij s 

pacientom, kar pripomore k razumevanju stanja morebitnih teţav in prodajnih priloţnosti 

(Moţina, Zupančič in Postruţnik 2010, 71). Prodajne priloţnosti lahko zazna predvsem iz 

pridobljenih  geografskih, demografskih, psihografskih in behaviorističnih značilnosti 

pacientov, na podlagi katerih lahko zobozdravniki ugotovijo svoj ciljni trg. Sledi 

pozicioniranje, da bi pridobili naklonjenost najpomembnejših pacientov, torej tistih, ki 

zobozdravnikom omogočijo doseči njihov poslovni cilj. 

Nadaljujemo z opredelitvijo trţenjskega spleta za zobozdravstvene storitve, kjer smo izločili 

vse tiste aktivnosti, ki so neprimerne za trţenje zobozdravstvenih storitev, in poudarili ter 

razširili tiste aktivnosti, ki so primerne. 

3.3 Trţenjski splet za storitve v zobozdravstveni dejavnosti 

Skrbno pripravljeno zunanje trţenje oz. trţenjske aktivnosti pomenijo ţe polovico uspeha. 

Skupek trţenjskih aktivnosti mora biti med seboj usklajen, tako da aktivnosti med seboj 

delujejo sinergično. Med seboj se morajo podpirati, lahko pa jih med seboj tudi kombiniramo, 

le na ta način lahko podjetje doseţe dolgoročne trţne cilje. Zelo pomembna je povezava 

trţenjskih aktivnosti z njihovim izvajanjem. Trţenjske aktivnosti oz. instrumente povezujemo 

v trţenjski splet za zobozdravstvene storitve. Poznavanje teorije trţenja je nujno potrebno za 

uspešno trţenje. Mnogo podjetij se sicer lahko ukvarja s trţenjem, katerega uporabe pa se 

sploh ne zavedajo (Potočnik 2004, 224).  

Pri trţenju v kakršni koli dejavnosti, ne le v zobozdravstveni, mora biti podjetje seznanjeno 

tudi s trţenjskim spletom, zato sledi predstavitev trţenjskega spleta za zobozdravstvene 

storitve, s katerim skušamo splošno teorijo trţenja pribliţati zobozdravnikom. 

Trţenjski splet za storitve je sestavljen iz sedmih aktivnosti, nekateri avtorji dodajajo tudi 

osmo aktivnost (Potočnik 2004, 224), ki pa je ne bomo podrobneje opredelili. 

3.3.1 Storitev 

Ta segment trţenjskega spleta razumemo predvsem kot razvijanje novih zobozdravstvenih 

storitev. Razvijanje novih zobozdravstvenih storitev ni tako pogosto kot razvijanje 

zobozdravstvenih izdelkov, je pa nujno potrebno, da nadomestijo stare zobozdravstvene 
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storitve, pri katerih prodaja upada, da z novimi zobozdravstvenimi storitvami zadovoljimo 

spreminjajoče zahteve pacientov, da obvladujemo sezonska nihanja prodaje, da zmanjšujemo 

tveganja, zlasti če podjetje ponuja ozek izbor zobozdravstvenih storitev ali če ima preseţne 

zmogljivosti. Na splošno govorimo o dveh vrstah novih zobozdravstvenih storitev. Obstajajo 

take zobozdravstvene storitve, ki so nove na trgu in predstavljajo tudi ogromno tveganje 

skupaj z velikim donosom in so redke. Druge so zobozdravstvene storitve, ki niso nove na 

trgu, ampak so nove za podjetje. Takšne ali podobne zobozdravstvene storitve imajo ţe 

razvita konkurenčna podjetja, kar pomeni manjši donos pa tudi manjše tveganje. Vsaka 

zobozdravstvena storitev ima določen ţivljenjski cikel, od uvedbe na trg, rasti in od zrelosti 

do upadanja (Potočnik 2004, 225). 

Posebnost zobozdravstvenih storitev je, če preverimo ponudbo ZD, da storitve in izdelki ne 

zastarajo in se jih ne izloči iz ponudbe, ampak so predstavljene kot osnovne storitve in izdelki, 

ki jih upravičenim pacientom plača ZZZS. Nove zobozdravstvene storitve in izdelki so tako le 

dodani ţe obstoječi ponudbi in so tudi draţji (Zavod za zdravstveno zavarovanje 2010).  

Poudariti moramo tudi, da je bolje biti prvi na trţišču kot boljši in da je bolje biti prvi v glavi 

pacientov kot prvi na trţišču. Laţje je kot prvi ponudnik vstopiti v pacientove misli, kot pa ga 

prepričati, da določeno podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, ponuja boljšo 

storitev kot konkurent, ki zavzema vodilno mesto (Ries in Trout 2005, 15). Prvo mesto na 

trţišču je pomembno le zato, da imamo moţnost prvi vstopiti v glave pacientov (Ries in Trout 

2005, 27). 

3.3.2 Cena 

Cena je izraz, ki označuje vrednost zobozdravstvene storitve. Je denarni izraz, na katero 

vplivata predvsem ponudba in povpraševanje. Manjša kot je ponudba in večje kot je 

povpraševanje, večja je cena zobozdravstvene storitve. Cena pri pacientih ustvarja zaznavanje 

kakovosti zobozdravstvene storitve in tudi samo podobo podjetja. Draţja kot je 

zobozdravstvena storitev, več vrednosti pridobi v očeh pacienta. Trţno ceno oblikujemo po 

postopku. Najprej mora storitveno podjetje določiti svoje poslovne cilje, nato ugotavlja, 

kolikšen je obseg povpraševanja, na podlagi katerega se sklepa, kolikšna bo prodaja v 

določenem časovnem obdobju. Storitveno podjetje mora upoštevati tudi proizvodne stroške in 

ceno storitev konkurenčnih podjetij. Če je podjetje uvedlo novo storitev na trg, lahko na 

začetku oblikuje visoko ceno in se nato zadovolji z običajno ceno, ki se oblikuje na 

konkurenčnem trgu. Končno, storitveno podjetje izbere ceno, s katero bo uspelo pri pacientih 

v primerjavi s konkurenti in bo hkrati doseglo svoje poslovne cilje (Potočnik 2004, 239). 
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 Določitev cenovnih ciljev           Opredelitev povpraševanja          Ocenitev stroškov 

      Analiza ponudbe in cen konkurentov           Izbiranje metode oblikovanja cen 

                                                      Določitev končne cene  

Slika 1: Proces oblikovanja cene 

Vir: Potočnik 2004, 239. 

Poraja se vprašanje, kakšna cena je prava. Če se nihče od pacientov ne pritoţuje nad cenami, 

so prenizke, če se pritoţujejo skoraj vsi pacienti, pa so previsoke. Petnajst do dvajset 

odstotkov pomeni ravno prav odpora pacientov, ki pokaţe, da so cene prave. Za to obstaja 

preprosta razlaga, ki temelji na prepričanju, da se deset odstotkov ljudi pritoţuje nad vsako 

ceno, desetodstotni cenovni odpor pa zasledimo v ostalih primerih. Ko odpor preseţe 

petindvajset odstotkov, je čas za zniţanje cen, vendar ne v denarni obliki, ampak v obliki 

drugih moţnosti (Lisac 2008b, 138). 

3.3.3 Tržno komuniciranje 

Pomen trţnega komuniciranja se pogosto zamenjuje s celotnim pojmom trţenja. Dejansko gre 

za sestavni del trţenjskega spleta in je le en sestavni del trţenjskega spleta za 

zobozdravstvene storitve. Poudariti moramo, da trţnega komuniciranja ne moremo istovetiti s 

celotnim pojmom trţenja, zaradi česar pa ne moremo zanemariti njegove pomembnosti. Trţno 

komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s 

katerimi storitveno podjetje prenaša informacije o temeljnih značilnostih zobozdravstvenih 

storitev, da bi se pacienti laţje in hitreje odločili za nakup (Potočnik 2004, 245). Splet trţne 

komunikacije je sestavljen iz šestih dejavnosti, ki jih bomo tudi podrobneje opisali, niso pa 

vse dejavnosti primerne za izvajanje v zobozdravstveni dejavnosti. 

Osebna prodaja  

Ima tri bistvene dobre lastnosti. Te lastnosti so osebni stik, poglabljanje razmerja in odziv. Z 

osebnim stikom lahko obe strani opazujeta potrebe in značilnosti nasprotne strani in se lahko 

takoj prilagodita. S poglobitvijo razmerja lahko dober zobozdravnik enkratnega pacienta 

spremeni v stalnega na podlagi upoštevanja pacientovih ţelj. Pri osebni prodaji pacient čuti 

obvezo do zobozdravnika, če se zobozdravnikova aktivnost ne konča s prodajo, se vsaj z 

zahvalo, kar pomeni takojšen odziv (Kotler 1998, 616). 
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Oglaševanje 

Oglaševanje je v zobozdravstveni dejavnosti prepovedano, kljub temu bomo opredelili, kaj 

pomeni oglaševanje. 

Oglaševanje ima najrazličnejše oblike in uporabo, zato ga je teţko celovito in posplošeno 

opisati. Oglaševanje lahko uporabljamo na eni strani za oblikovanje dolgoročne podobe 

nekega zobozdravstvenega izdelka, na drugi strani za kratkoročno spodbujanje nakupov. Z 

oglaševanjem doseţemo veliko število geografsko razpršenih porabnikov ob nizkih stroških 

za posamezno izpostavitev oglasu. Porabniki imajo občutek, da je podjetje, ki pogosto 

oglašuje, kakovostno (Kotler 1998, 615).  

Kot smo omenili, oglaševanje ni primerno za uporabo v zobozdravstveni dejavnosti, saj je 

kakršno koli nedovoljeno reklamiranje v zobozdravstveni dejavnosti kaznovano. Dovoljeni so 

le oglasi, ki imajo zdravstvenovzgojno ali znanstveno naravo, niso zavajajoči ali nedostojno 

oziroma nedovoljeno primerjalni, kar smo ţe omenili. Prepovedano je tudi objavljanje 

člankov v medijih z namenom pospeševanja opravljanja zobozdravstvene dejavnosti oziroma 

promoviranja izvajalca zobozdravstvene dejavnosti, kar smo navedli v opredelitvi trţenja v 

zobozdravstveni dejavnosti. 

Neposredno trženje 

Ima razne pojavne oblike, kot so neposredna pošta, trţenje po telefonu, trţenje preko radia, 

preko televizije, kataloško trţenje in elektronsko trţenje (Potočnik 2004, 256). Nekatere od 

navedenih moţnosti neposrednega trţenja je moţno uporabiti v zobozdravstveni dejavnosti, 

če gre za obliko neposrednega trţenja, ki ima zdravstvenovzgojno ali znanstveno naravo, ni 

zavajajoča ali nedostojno oz. nedovoljeno primerjalna oz. je v skladu z ţe omenjenimi pravili 

in zakoni. Sem uvrščamo neposredno pošto, trţenje po telefonu in elektronsko trţenje ţe 

obstoječim pacientom. 

Stiki z javnostmi 

Stike z javnostmi nekateri razumejo kot manipulacijo, drugi kot brezplačno publiciteto, tretji 

kot »PR-članke«, četrti kot strateško soupravljanje (Moţina, Zupančič in Postruţnik 2010, 

49). Publiciteta ima visoko prepričljivost, je neopazna in dramatična. Dobro premišljen 

program objavljanja je lahko izjemno učinkovito orodje, ki jo lahko storitvena podjetja 

izkoristijo za svojo promocijo. Konstantno pojavljanje v medijih povzroči, da pacienti 

dojemajo podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, oz. zobozdravnika, ki je 

pogosto objavljen v intervjujih, kot sinonim za znanost, naprednost in kakovost. Gre za 

oglase, ki imajo zdravstvenovzgojno ali znanstveno naravo, ne smejo pa biti zavajajoči ali 

nedostojno oziroma nedovoljeno primerjalni, kar pomeni, da se lahko uporabijo. 
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Pospeševanje prodaje 

Podjetje uporabi pospeševalce prodaje, kadar ţeli spodbuditi močnejši in hitrejši odziv 

pacientov, ki so lahko v obliki aktiviranja priporočil, darilnih bonov, raznih kuponov s 

popusti, nagradnih tekmovanj, daril, ţrebanj in podobno. Pospeševalcev prodaje v 

zobozdravstveni dejavnosti ne smemo uporabljati javno in mnoţično v širši javnosti glede na 

definicijo reklame in prepoved reklamiranja s strani Kodeksa medicinske deontologije in 

Pravilnika o zasebni zdravniški dejavnosti. Podjetja pa lahko pospeševalce prodaje 

uporabljajo pri svojih ţe pridobljenih pacientih, saj napisanega o takšni vrsti prepovedi nismo 

zasledili nikjer. Podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, lahko v obliki 

omogočanja darilnih bonov, popustov, daril in aktiviranja priporočil ter naročil na fiksni 

kontrolni termin poskrbi za zvestobo svojih pacientov, saj bi nasprotovanje temu pomenilo 

tudi kratenje človekovih temeljnih pravic in svoboščin, ki so zajamčene z Ustavo Republike 

Slovenije (Bobič 2008). Podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, lahko omogoči 

prodajo darilnih bonov za ţe obstoječe paciente, ki jih potem lahko podarijo prijateljem. 

Zobozdravnik pacientom pri nakupu darilnega bona prizna velik popust (Lisac 2000, 29). 

Rezultat je novi pacient in moţnost, da zobozdravnik iz enkratnega obiska pridobi zvestega 

pacienta. Velik popust, ki ga koristi darovalec bona, je tako minimalni strošek, če pridobimo 

novega zvestega pacienta. Naj omenimo bolj podrobno tudi priporočilo, ki ima magično moč. 

Bolj kot je pacient zadovoljen, bolj lahko pričakujemo tudi njegovo priporočilo njegovim 

prijateljem. Če v zobozdravstveno ordinacijo k zobozdravniku pride pacient, katerega mu je 

priporočil prijatelj, zobozdravnik ne bo imel teţkega dela. Vse delo je zanj opravil ţe prijatelj 

novega pacienta (Lisac 2000, 67). 

Upravljanje odnosov s kupci 

Poleg omenjenih komunikacijskih orodij moramo nujno poudariti tudi trţenje na podlagi 

odnosov. Dolgoročno nam pacienta zagotovijo le vzpostavljeni trdni odnosi, ki čedalje bolj 

pridobivajo na pomenu v okolju trţenja, pri tem nam lahko pomagajo CRM sistemi. CRM 

sistem vključuje zadrţanje in rast posla in pacientov. Z njim si prizadevamo obdrţati paciente 

dolgoročno in povečati število ter pogostnost njihovih transakcij s podjetjem. Rezultati 

interakcij med pacientom in zobozdravnikom na vseh stičnih točkah se zdruţujejo in 

oblikujejo celostno predstavo o značilnostih, obnašanju in preferencah pacienta, ki pomembno 

prispevajo k poznavanju pacienta (Moţina, Zupančič in Postruţnik 2010, 117). CRM sistem 

omogoči raziskavo o tem, kakšni so obstoječi pacienti, na podlagi te raziskave, s katero lahko 

opredelimo ciljni trg, zobozdravnik lahko pozicionira svoje zobozdravstvene storitve in 

uresniči svoje poslovne cilje. Trţenje na podlagi odnosov pomeni, da podjetje potrebuje 

orodje, s katerim bo lahko vzdrţevalo odnose. Pacientov je lahko nešteto in da lahko vsakega 

pacienta obravnavamo posebej, potrebujemo orodje, ki mu pravimo CRM sistem (Customer 

Relationship Management).  
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3.3.4 Tržne poti 

Lokacija izvajanja zobozdravstvenih storitev je ključno področje trţenjskega spleta za 

zobozdravstvene storitve. Trţne poti opredeljujeta okolje, v katerem storitveno podjetje 

posreduje zobozdravstvene storitve, in način, kako jih posreduje, ter s tem povezano 

pacientovo zaznavanje kakovosti zobozdravstvenih storitev (Potočnik 2004, 270). Pomembna 

sta kraj in prostor izvajanja zobozdravstvenih storitev (Devetak in Vukovič 2002, 147). Pri 

obravnavanju zobozdravstvenih storitev ni prisotna klasična distribucija ali razpečevanje, 

temveč govorimo o prostoru in kraju izvajanja zobozdravstvene storitve (Devetak in Vukovič 

2002, 94). Zobozdravstvene storitve se izvajajo v zobozdravstveni ordinaciji pri 

zobozdravniku. Pacient in zobozdravnik sta neposredno povezana, kar pomeni, da je trţna pot 

zobozdravstvenih storitev med zobozdravnikom in pacientom v zobozdravstveni dejavnosti 

neposredna. Prednost neposredne povezave je predvsem v tem, da nastajajo manjši stroški, 

hitrejši je čas komuniciranja, s tem pa tudi rok za izvedbo naročila (Devetak in Vukovič 2002, 

152).  

3.3.5 Udeleženci 

Udeleţenci pri izvajanju zobozdravstvenih storitev v storitvenem procesu ustvarjajo soočenje 

z zobozdravstveno storitvijo, to je trenutek resnice, ki pacienta prepriča o koristnosti 

zobozdravstvene storitve ali povzroči njegovo razočaranje. Udeleţenci so temeljni nosilci 

odzivnega in notranjega trţenja. Ljudje so tisti, ki imajo izredno veliko vlogo pri izvajanju 

zobozdravstvenih storitev. Pri izvajanju zelo zahtevnih storitev, kot so zobozdravstvene, 

morajo biti zobozdravniki strokovno usposobljeni. Poznati morajo vse značilnosti 

zobozdravstvenih storitev, vključno z značilnostmi izdelkov, če so ti vključeni v 

zobozdravstveno storitev. Poleg strokovnega znanja pa morajo biti zobozdravniki vešči tudi v 

komuniciranju (Devetak in Vukovič 2002, 95–96).  

3.3.6 Storitveni proces 

Predstavlja bistvo zobozdravstvene storitve. Pri izvajanju zobozdravstvene storitve mora biti 

poskrbljeno za varnost, kakovost in ustrezno hitrost. Zobozdravniki morajo v celoti obvladati 

stroko, tehnologijo, tehnološke postopke in zakonske omejitve. Če navedemo primer, 

storitveni proces pomeni odstranjevanje kariesa z vsem strokovnim znanjem, tehnologijo in 

ustreznim tehnološkim postopkom (Devetak 2005, 7). Od strokovno usposobljenih kadrov, 

zlasti tisto zaposleno strokovno osebje, ki v storitvenem podjetju komunicira s pacienti, je v 

veliki meri odvisen končni rezultat (Devetak in Vukovič 2002, 97).  



 

21 

3.3.7 Fizični dokazi opravljene storitve 

Fizični dokazi so vse tisto, kar pacient zazna. Med fizične dokaze lahko uvrstimo vse lastnosti 

zgradbe, od ometa do hodnikov, oken, toalet do pisalnih miz oz. opreme pisarn oz. delovnih 

prostorov. Fizični dokazi morajo imeti ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo, barvo in ostale 

lastnosti, saj pomembno vplivajo na nakupne odločitve (Devetak 2005, 7). Fizično okolje in 

predvsem tehnološka opremljenost sta v zobozdravstveni dejavnosti zelo pomembna. Celotna 

podoba urejenosti zobozdravstvene ordinacije odbija ali privablja paciente. V takem okolju si 

pacienti v podzavest vtisnejo svojo izkušnjo, zaradi katere se bodisi vračajo ali ne (Devetak in 

Vukovič 2002, 99).  

3.4 Kakovost storitev in zadovoljstvo pacientov v zobozdravstveni dejavnosti 

V zobozdravstveni dejavnosti lahko omenimo tudi področje ugotavljanja kakovosti in 

zadovoljstva pacientov. 

3.4.1 Kakovost zobozdravstvenih storitev 

Ameriško zdruţenje za nadzor kakovosti, ki se je uveljavilo po vsem svetu, kakovost definira 

kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 

sposobnost, da zadovolji izraţene ali naznačene potrebe. Jasno je, da je definicija 

osredotočena na paciente. Pacienti imajo vrsto potreb, zahtev in pričakovanj. Rečemo lahko, 

da zobozdravnik kakovost izroči vsakič, ko njegova zobozdravstvena storitev z ali brez 

izdelka izpolni ali pa celo prekaša pacientova pričakovanja (Kotler 1998, 56). Naj omenimo 

še, da so kakovost zobozdravstvene storitve z ali brez izdelka, zadovoljstvo pacientov in 

dobiček podjetja med seboj tesno povezani. Če podjetje nima kakovostne zobozdravstvene 

storitve z ali brez izdelka, se zobozdravstvene storitve z ali brez izdelka enostavno ne bodo 

prodajale. Kakovost zobozdravstvenih storitev je osnova za uspešno sanacijo obolelega 

zobovja. Za prepričanje pacienta v kakovost izvajanja zobozdravstvenih storitev in kakovost 

izdelkov, ki jih koristijo, je drţava dodatno predlagala določene aktivnosti. Za zagotavljanje 

celovite kakovosti in varnosti zobozdravstvene dejavnosti, je predlagano, da bi zobozdravniki 

izvajali naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti,  zbirali informacije in obveščali o 

varnostnih zapletih in opozorilnih nevarnih dogodkih. Za javne zdravstvene zavode je za 

zagotavljanje kakovosti in varnosti predlagano, da bi imenovali: komisijo za kakovost in 

varnost in pooblaščenca za kakovost in varnost (Ministrstvo za zdravje 2010). Kakovost 

storitev pa se lahko preverja ţe sedaj, predvsem pri tistih zobozdravstvenih storitvah, kjer je 

to mogoče, kjer obstajajo fizični dokazi o kakovosti opravljene zobozdravstvene storitve. 
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3.4.2 Zadovoljstvo pacientov 

Za uspešnost trţenja zobozdravstvenih storitev je bistveno zadovoljstvo pacientov. V mejah 

danih moţnosti si določijo največjo vrednost, upoštevaje stroške iskanja zobozdravstvenih 

storitev z ali brez izdelka, omejeno znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si vrednostna 

pričakovanja in ravnajo skladno s temi pričakovanji. Nato ugotovijo, ali je ponudba resnično 

izpolnila njihova pričakovanja v zvezi z vrednostjo, kar vse vpliva na njihovo zadovoljstvo in 

moţni ponovni nakup. Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica 

primerjave med zaznanim delovanjem rezultata in osebnimi pričakovanji (Kotler 1998, 40). 

Pričakovanja nastanejo na osnovi pacientovih preteklih nakupovalnih izkušenj, ugotovitvah 

prijateljev in znancev, sporočil in obljub določenih zobozdravnikov ter konkurence. Smiselno 

je priti v stik s pacienti, ki so prenehali koristiti storitve podjetja, ki se ukvarja z 

zobozdravstveno dejavnostjo. Zobozdravniki, ki stremijo po zadovoljstvu svojih pacientov, pa 

bi se lahko primerjali tudi s kom zunaj svojega področja. Kot primer lahko navedemo uspešne 

gostince in hotelirje, ki zelo dobro poskrbijo za zadovoljstvo svojih strank (Lisac 2008a, 100). 
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4 RAZISKAVA TRŢENJA STORITEV V POSAMEZNI OBLIKI 

ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI 

V nadaljevanju smo opredelili metodologijo diplomskega dela, predstavili smo izvedbo trţne 

raziskave in analizirali podatke, ki smo jih pridobili s trţno raziskavo. 

4.1 Metodologija 

V empiričnem delu diplomskega dela smo se odločili za kvalitativno metodologijo zbiranja 

podatkov, s pomočjo katerih smo preverili, na kakšen način in v kolikšni meri se trţijo 

storitve v zobozdravstveni dejavnosti. Pri analizi pridobljenih podatkov smo uporabili 

pridobljeno znanje in ugotovitve iz teoretičnega dela diplomskega dela.  

Za zbiranje podatkov smo uporabili intervju. Poznamo različne vrste intervjuja. Ločimo jih 

glede na strukturiranost. Poznamo popolnoma strukturiran intervju, kjer se strogo drţimo 

pripravljenih vprašanj. Druga skrajnost nam predstavlja nestrukturiran intervju, kjer vprašanja 

niso vnaprej določena, temveč je temelj intervjuja sproščen pogovor o raziskovalni temi. 

Večino intervjujev, ki se uporabljajo v druţboslovnem raziskovanju, lahko označimo kot 

polstrukturirane, saj so nekje vmes med obema skrajnostma. To pomeni, da si raziskovalec 

pripravi vprašanja na raziskovalno temo, vendar jih prilagaja glede na pogovor z 

intervjuvancem. Pogovor se razvija naravno, razen če intervjuvanec kakšno področje izpusti 

in ga je nanj treba posebej opozoriti (Haralambos in Holborn, 2004). 

Da lahko izvedemo uspešen intervju, se moramo nanj dobro pripraviti. Vprašalnik mora biti 

razumljiv in prilagodljiv namenu ter vrsti trţne raziskave, saj predstavlja glavni vir za 

obdelavo podatkov. Bistvo vprašalnika je, da dobimo neposredne informacije ter podatke na 

najhitrejši in najenostavnejši način, ob najmanjših naporih in ob minimalnih stroških. 

Osredotočiti se moramo na bistvo in cilje trţne raziskave. Za potrebe raziskave smo uporabili 

polstrukturiran intervju. Pripravili smo osnovna vprašanja, ki smo jih prilagodili glede na 

potrebo ali pa smo zastavili kakšno dodatno podvprašanje za dodatna pojasnila, predvsem za 

lastno razumevanje podanih odgovorov. 

4.2 Trţna raziskava 

S pripravljenimi vprašanji smo izvedli polstrukturiran intervju s petimi naključno izbranimi 

zobozdravniki za vsako obliko zobozdravstvene organizacije. Zobozdravnike smo naključno 

izbirali s seznama, objavljenega na spletni strani ZZZS. Na tej spletni strani so objavljeni vsi 

ZD, izmed katerih smo poiskali zaposlene zobozdravnike in vse zobozdravnike zasebnike s 

koncesijo. Zobozdravnike zasebnike smo izbrali iz zadetkov na internetu. Tako smo prikazali, 

na kakšen način se različne zobozdravstvene organizacije ţe trţijo v Sloveniji in katera oblika 

zobozdravstvene organizacije se trţenja storitev posluţuje v največji meri. Za merilo smo 
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uporabili vse moţne oblike trţenja, ki jih lahko zobozdravniki uporabljajo v zobozdravstveni 

dejavnosti. Temo intervjuja smo intervjuvancem sporočili ţe ob samem dogovoru za intervju, 

s samimi vprašanji pa so se soočili ob pričetku intervjuja. 

4.2.1 Raziskovalno vprašanje 

V začetku teoretičnega raziskovanja smo opredelili raziskovalno vprašanje. Na osnovi 

petnajstih intervjujev smo ţeleli prikazati, na kakšen način izvajalci zobozdravstvenih storitev 

v Sloveniji ţe trţijo svoje zobozdravstvene storitve in katera oblika zobozdravstvene 

organizacije se trţenja posluţuje v največji meri. Predvidevali smo, da svoje storitve v 

najmanjši meri trţijo zaposleni zobozdravniki, v večji meri zobozdravniki s koncesijo in v 

največji meri zobozdravniki zasebniki. Tako lestvico smo si postavili, ker je tudi najbolj 

smiselna. Nismo pričakovali, da se trţenju še posebno posvečajo zaposleni zobozdravniki, ker 

delujejo po navodilih delodajalca. Trţenje storitev smo v večji meri pričakovali v sklopu 

zasebnikov s koncesijo. Kljub temu da imajo koncesijo, ki je močno orodje za privabljanje 

pacientov, lahko oskrbujejo tudi samoplačniške paciente, ki so pomemben vir dodatnega 

dohodka. Predpostavili smo, da v največji meri storitve trţijo zobozdravniki zasebniki, saj so 

popolnoma odvisni od prepoznavnosti, ki jo lahko doseţejo z ustreznim trţenjem. 

4.2.2 Posebnosti tržne raziskave 

Preden pričnemo s prikazovanjem odgovorov na zastavljena vprašanja, naj omenimo, da v 

raziskavi nismo raziskovali izvajanja zunanjega trţenja, ker predvidevamo, da ga izvajajo vse 

zobozdravstvene organizacije. Raziskovali nismo niti odzivnega trţenja, ker zaenkrat še ne 

vemo, na kakšen način zobozdravniki ţe trţijo svoje storitve. Ker je oglaševanje prepovedano, 

nismo raziskovali izvajanja prve dejavnosti tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve, 

tudi osebne prodaje, druge dejavnosti, tretjega elementa trţenjskega spleta, nismo raziskovali, 

saj je očitno, da je v interakciji med pacientom in zobozdravnikov prisotna s samimi 

predstavitvami načinov sanacije obolelega zobovja. Prav tako nismo raziskovali petega 

elementa trţenjskega spleta za storitve – udeleţencev, saj menimo, da bi na to vprašanje lahko 

objektivno odgovorili le pacienti. Pri interpretaciji trţne raziskave smo se ozirali na teoretični 

del diplomske naloge, ki je osnova našemu sklepanju. 

4.3 Analiza podatkov  

Analizirali smo pridobljene odgovore. Vsako vprašanje je predstavljalo preverjanje 

določenega področja trţenja. 
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4.3.1 Poznavanje trženja 

Prvo vprašanje se je glasilo: »Kaj za vas pomeni trţenje?« Odgovore so podajali 

zobozdravniki sami na podlagi svojih izkušenj, sklepanj in znanja. Z vprašanjem smo ţeleli 

preveriti, kako dobro vprašani zobozdravniki poznajo pomen trţenja. Odgovore smo povzeli 

po posamezni skupini organizacijske oblike. 

Odgovori so pokazali, da je trţenje med zaposlenimi zobozdravniki zaznano predvsem kot 

predstavitev moţnih storitev oziroma kot prodaja storitev, ki je del trţnega komuniciranja in 

posledično le eden izmed sedmih kriterijev opredelitve trţenja. Opredelitev trţenja se je pri 

vseh štirih vprašanih glasila podobno: »Predstavitev vseh moţnih storitev pacientu«. Izjema je 

en odgovor, ki odstopa, kjer eden izmed zaposlenih zobozdravnikov navaja: »Se ne ukvarjam 

s tem.« Sklepamo, da vprašani slabo poznajo pomen trţenja, saj gre za opredelitev le enega od 

sedmih kriterijev pri štirih vprašanih zaposlenih zobozdravnikih. 

Izmed vseh petih vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo iz odgovorov razumemo, 

da je eden izmed njih najbolj podrobno opisal pomen trţenja z opredelitvijo petih kriterijev, iz 

katerih je sestavljeno trţenje. Trije vprašani trţenje definirajo le z opredelitvijo enega 

kriterija, in sicer s prodajo, reklamiranjem in seznanjanje trţišča o svojem obstoju. Eden 

izmed njih ni navedel definicije. Sklepamo, da z opredeljenimi osmimi kriteriji, skupina 

vprašanih bolje pozna pomen trţenja kot vprašani zaposleni zobozdravniki. 

Sklepamo, da sta dva izmed vprašanih zobozdravnikov zasebnikov podrobneje opredelila 

pomen trţenja s posredno opredelitvijo vseh sedmih kriterijev trţenja. Odgovora na vprašanje 

sta se glasila: »Kdo si, kaj si, kaj ponujaš, celotna skrb za obstoj podjetja« in »Vse, kar 

delamo, da obstajamo, zakaj naj pacienti pridejo, določeno sporočilo, sleherno sporočilo, vsa 

komunikacija in vse aktivnosti, na podlagi katerih se zmanjša ali poveča število pacientov, 

prenos sporočil preko medijev.« Ostali trije vprašani si trţenje razlagajo z opredelitvijo enega 

kriterija, in sicer z oglaševanjem svojih storitev, ki je del trţnega komuniciranja in posledično 

eden izmed sedmih kriterijev opredelitve trţenja. Sklepamo, da vprašani zobozdravniki 

zasebniki najbolje poznajo pomen trţenja od vseh vprašanih, skupno so opredelili sedemnajst 

kriterijev.  
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Slika 2: Prikaz poznavanja pomena trţenja 

Merilo: trţenje zajema sedem aktivnosti, ki hkrati predstavljajo sedem kriterijev, s katerimi so 

vprašani opredeljevali trţenje. Sklepali smo, da tisti vprašani, ki so opredelili več kriterijev, 

bolje poznajo pomen trţenja. Skupno število kriterijev je bilo petintrideset.  

4.3.2 Prisotnost notranjega trženja 

Drugo vprašanje se je glasilo: »Ali usposabljate in motivirate zaposlene/vašo zobno 

asistentko, da dobro streţe pacientom?« Zobozdravniki niso imeli moţnosti izbirati med 

vnaprej pripravljenimi odgovori. Odgovarjali so na podlagi vsakodnevnega poteka dela. Z 

vprašanjem smo ţeleli preveriti prisotnost notranjega trţenja v posamezni organizacijski 

obliki. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki.  

Pri zaposlenih zobozdravnikih, z izjemo enega odgovora, kjer zobna asistentka opravlja le 

osnovna dela, kjer motiviranje in usposabljanje ni prisotno, sklepamo, zaradi njihovih 

pritrdilnih odgovorov, da je pri ostalih štirih intervjuvanih zaposlenih zobozdravnikih notranje 

trţenje prisotno. Notranje trţenje je v tej organizacijski obliki prisotno pri štirih vprašanih 

zaposlenih zobozdravnikih. 

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki s koncesijo usposabljajo in motivirajo svoje zaposlene, 

dvema od vprašanih se s tem celo ni treba pretirano ukvarjati, odgovorila sta naslednje: »Se 

sama motivira« in »Zaposleni so bolj vešči v tem kot jaz, jih podpiram pri tem.« Sklepamo, 

da je notranje trţenje v tej organizacijski obliki prisotno pri vseh vprašanih zobozdravnikih 

zasebnikih s koncesijo. 

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki se posluţujejo motiviranja in usposabljanja zaposlenih, 

eden izmed njih bi to področje lahko še izboljšal. Sklepamo, da je notranje trţenje tudi v tej 

organizacijski obliki prisotno pri vseh vprašanih zobozdravnikih zasebnikih. 
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Slika 3: Prikaz prisotnosti notranjega trţenja 

Merilo: če so zobozdravniki na vprašanje odgovorili pritrdilno, smo sklepali, da je notranje 

trţenje prisotno. 

4.3.3 Segmentiranje trga 

Tretje vprašanje se je glasilo: »Ali ste opredelili svoje ciljne paciente? Če ste, po katerih 

kriterijih?« V času intervjuja smo zobozdravnikom predstavili pojem ciljnih pacientov. Poleg 

ugotavljanja segmentacije trga z njihove strani nas je zanimalo tudi, po katerih kriterijih 

segmentirajo trg zaradi večjega vpogleda v poznavanje segmentiranje trga s strani 

zobozdravnikov. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Sklepamo, da je segmentiranje trga prisotno pri vseh intervjuvanih zaposlenih 

zobozdravnikih, vendar ne z njihove strani. Vsi so odgovorili naslednje: »Da, določeno v 

okviru ZD po starosti«. Pri odgovoru so vsi navedli različno razmerje med otroškim in 

odraslim zobozdravstvom, opredeljenim s strani delodajalca. Ker so zobozdravniki zaposleni 

v ZD, segmentiranje trga spada v domeno delodajalcev. Na podlagi pridobljenih odgovorov 

sklepamo, da nihče od zaposlenih zobozdravnikov ne segmentira trga. 

Izmed vseh zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo le eden izmed njih navaja, da stremi h 

kompleksnejšim, bolj zahtevnim pacientom po merilu stroke in glede na finance. Ostali 

vprašani zobozdravniki se ne ukvarjajo s segmentacijo trga, saj so bili njihovi odgovori 

negativni. Sklepamo, da ena petina vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo 

segmentira svoj trg. 

Trije vprašani zobozdravniki zasebniki ne izvajajo segmentacije trga, dva od zobozdravnikov 

zasebnikov sta opredelila svoje ciljne paciente. Odgovorila sta naslednje: »Da, zaţeleni so 

pacienti od štirinajstega leta naprej« in: »Da, glede na del dentalne medicine, ki me najbolj 

zanima.« Iz interpretacije odgovorov razumemo, da svoj trg v tej organizacijski obliki 

segmentirata dve petini vprašanih zobozdravnikov zasebnikov. 
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Slika 4: Prikaz segmentacije trga 

Merilo: če so vprašani izbrali svoje ciljne paciente, smo sklepali, da izvajajo segmentacijo 

trga. Podvprašanje ni prispevalo k merjenju končnega rezultata. 

4.3.4 Prisotnost pozicioniranja 

Četrto vprašanje se je glasilo: »Ali izpostavljate konkurenčne prednosti svojih storitev z 

izdelkom z namenom, da pridete v glave ciljnih pacientov, z določeno značilnostjo?« 

Zobozdravniki so odgovarjali na podlagi svojega dosedanjega delovanja. S postavljenim 

vprašanjem smo skušali ugotoviti, ali kateri izmed vprašanih zobozdravnikov izvaja 

pozicioniranje. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Na podlagi odgovorov sklepamo, da pozicioniranje pri vprašanih zaposlenih zobozdravnikih 

ni prisotno, saj so vsi odgovorili negativno. 

Le eden izmed vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo je pritrdilno odgovoril na 

vprašanje, ostali vprašani v tej skupini ne izvajajo pozicioniranja. Sklepamo, da ena petina 

vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo pozicionira svoje storitve. 

Zobozdravniki zasebniki nimajo koncesije, s katero bi privabljali paciente, zato se morajo 

sami za paciente toliko bolj potruditi, kar potrjuje dejstvo, da so trije vprašani pritrdilno 

odgovorili na vprašanje. Na vprašanje niso odgovorili le pritrdilno, ampak so tudi navedli, 

kako pozicionirajo svoje storitve. Njihovi odgovori so bili: »Da, poudarjam strokovnost in 

razumljivo utemeljitev postopka dela, izbora materiala in izobraţevanje pacienta« in: »Da, 

poudarjam estetiko in brezbolečinsko zdravljenje« ter »Da, s svojim obstojem in 

poudarjanjem dolgoročno najboljše oskrbe, od katere bo imel pacient največjo korist.« Eden 

vprašani se s tem ne ukvarja, drugi pa razmišlja v smeri delovanja na tem področju. Zaradi 

pridobljenih odgovorov sklepamo, da več kot polovica vprašanih zobozdravnikov zasebnikov 

pozicionira svoje storitve. 
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Slika 5: Prikaz prisotnosti pozicioniranja 

Merilo: če je bil odgovor pritrdilen, smo sklepali, da vprašani zobozdravnik pozicionira svoje 

storitve. 

4.3.5 Izvajanje trženjskega spleta 

Preverjali smo kako se izvajajo elementi trţenjskega spleta, kjer je to bilo moţno. 

Izvajanje prvega elementa trženjskega spleta 

Peto vprašanje se je glasilo: »Kakšna je politika razvijanja novih storitev/izdelkov?« Z 

vprašanjem smo ţeleli ugotoviti izvajanje prvega elementa trţenjskega spleta. Ţeleli smo 

ugotoviti, ali kateri izmed zobozdravnikov razvija nove storitve. Odgovore smo povzeli po 

posamezni organizacijski obliki. 

Na podlagi pridobljenih odgovorov sklepamo, da vsi zaposleni zobozdravniki sledijo 

navodilom ZD in stroki, kar je popolnoma pričakovan odgovor, saj je v zobozdravstvu teţko 

pričakovati, da bodo zaposleni zobozdravniki kot zaposleni posamezniki razvijali svoje 

storitve, ki potrebujejo leta in leta raziskav in velik finančni vloţek. Sklepamo, da zaposleni 

zobozdravniki ne razvijajo novih storitev. 

Pri skupini zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo smo pri vseh vprašanih pridobili naslednji 

odgovor: »Sledim drugim oz. stroki«. Izjema je en zobozdravnik, ki poleg omenjenega navaja 

tudi: »/…/ teţko izumim nekaj novega, tisto, kar delam na tem področju, so inovativni oz. 

inventivni pristopi pri opravljanju storitev.« Sklepamo, da prvega elementa trţenjskega spleta 

ne izvaja nihče od vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo. 

Vseh pet vprašanih zobozdravnikov zasebnikov je podalo odgovore, iz katerih sklepamo, da 

ne razvijajo novih storitev, ampak sledijo svetovnim novostim na trgu zaradi ţe navedenih 

razlogov, ki so skupni zaposlenim zobozdravnikom in zobozdravnikom zasebnikom s 

koncesijo. Dva od vprašanih sta podrobneje opredelila, da svojo ţe obstoječo ponudbo 
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razvijata z razumevanjem pacienta, drugi z razvijanjem načina trţenja samih storitev. 

Sklepamo, da vsi vprašani zobozdravniki zasebniki ne razvijajo novih storitev. 

Pri tem vprašanju bi poudarili, da so vsi intervjuvani zobozdravniki odgovorili, da ne 

izumljajo novih storitev, da so te pogojene s stroko, da je to odvisno od velikih materialnih in 

finančnih vloţkov. Vsi vprašani sledijo novostim na svetovnem trgu. Nekateri od vprašanih 

pa so stopili korak dlje z lastnimi dodatnimi pristopi, zaradi katerih imajo storitve dodano 

vrednost v očeh pacienta. To bi lahko opredelili kot razvoj pristopa k prodaji storitve in ne kot 

razvoj nove storitve. 
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Slika 6: Prikaz politike razvijanja novih storitev z izdelkom 

Merilo: če so vprašani zobozdravniki na vprašanje o razvijanju novih storitev odgovorili 

negativno, oz. da sledijo novostim na svetovnem trgu, smo to upoštevali kot neizvajanje 

navedenega elementa. 

Izvajanje drugega elementa trženjskega spleta 

Šesto vprašanje se je glasilo: »Kako določate ceno storitev? Ste določili svoje poslovne cilje, 

poznate povpraševanje po vaših storitvah? Ali upoštevate proizvodne stroške in ceno storitev 

konkurenčnih podjetij?« Z vprašanjem smo preverili, kako zobozdravniki določajo ceno 

svojim storitvam, kar predstavlja preverjanje izvajanja drugega elementa trţenjskega spleta. V 

pomoč smo dodali še podvprašanja, ki so predstavljala kriterije, po katerih smo merili 

trţenjski pristop do določanja cene storitvam. Odgovore smo povzeli po posamezni 

organizacijski obliki. 

Iz vseh petih negativnih odgovorov zaposlenih zobozdravnikov sklepamo, da zaposleni 

zobozdravniki tega elementa trţenjskega spleta ne izvajajo, cene določa njihov delodajalec – 

ZD.  

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki s koncesijo so navedli, da ceno določijo glede na 

proizvodne stroške. Vsi vedo, kakšno je povpraševanje po njihovih storitvah. Vsi so 
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seznanjeni s cenami konkurence, za katero pa ni nujno, da vpliva na ceno njihovih storitev. 

Trije izmed vprašanih so določili tudi svoje poslovne cilje, ki pa niso le doseganje 

dogovorjenega števila koncesijskih točk kot pri ostalih dveh posameznikih. Skupaj je vseh pet 

vprašanih opredelilo osemnajst kriterijev oblikovanja trţne cene od dvajsetih. Zaradi 

pridobljenih odgovorov sklepamo, da se drugi element trţenjskega spleta izvaja pri večini 

vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo. 

Trije vprašani zobozdravniki zasebniki so odgovorili pritrdilno na vse odgovore, dva sta 

odgovorila, da se s konkurenco ne primerjata oz. konkurenca nima vpliva na njuno ceno 

storitev z izdelki, kar pa ne pomeni, da nista analizirala svoje konkurence. Vsi vprašani v tej 

skupini so skupaj našteli vseh dvajset kriterijev. Sklepamo, da se drugi element trţenjskega 

spleta izvaja pri vseh vprašanih zobozdravnikih zasebnikih. 

Če povzamemo, sklepamo, da se zobozdravniki zasebniki s koncesijo in zobozdravniki 

zasebniki ukvarjajo z določanjem cene. Vendar pa dva izmed vprašanih zobozdravnikov 

zasebnikov s koncesijo k določanju cene ne pristopata s popolnoma trţenjskim pristopom. Pri 

tem velja opozoriti, da zobozdravniki zasebniki s koncesijo določajo cene le samoplačniškim 

storitvam in cene doplačil za nadstandardne storitve, ki jih ZZZS ne krije. Ker imajo 

koncesijo, je pri dveh vprašanih poslovni cilj le doseganje opredeljenega števila koncesijskih 

točk in ne doseganje z njihove strani določenega dobička. Zato takega poslovnega cilja pri 

dveh vprašanih nismo opredelili kot trţenjski pristop k oblikovanju cene. Vsi imenovani 

cenijo svoje storitve na podlagi proizvodnih stroškov, nekateri se primerjajo tudi s 

konkurenco. Nekateri se s konkurenco ne primerjajo in višje oz. niţje cene upravičujejo 

osebno pacientom, ki jih zanima, zakaj so storitve draţje oz. cenejše od konkurentov. Vsi 

vprašani z izjemo zaposlenih zobozdravnikov so analizirali svojo konkurenco. 
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Slika 7: Prikaz določanja cene storitvam 

Merilo: kot kriterije za ugotovitev trţenjskega pristopa v določanju cen storitvam smo 

uporabili prvine procesa oblikovanja trţne cene. Te so: določitev poslovnih ciljev, opredelitev 

povpraševanja, upoštevanje proizvodnih stroškov in analiza ponudbe konkurentov. Vsaka 

skupina je skupaj lahko opredelila dvajset kriterijev.  
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Izvajanje tretjega elementa trženjskega spleta 

V raziskavi o trţenju storitev v zobozdravstveni dejavnosti v Sloveniji smo izločili 

raziskovanje izvajanja prve dejavnosti tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve – 

oglaševanje, saj je slednje prepovedano, in druge dejavnosti tretjega elementa trţenjskega 

spleta za storitve – osebno prodajo, saj je očitno, da je osebna prodaja prisotna s samim 

svetovanjem načina sanacije obolelega zobovja.  

Sedmo vprašanje se je glasilo: »Ali imate aktivno, posodobljeno spletno stran, ki omogoča 

interaktivno komunikacijo? Ali pošiljate neposredno pošto, kličete paciente dan pred 

določenim terminom?« Z vprašanjem smo ţeleli ugotoviti izvajanje neposrednega trţenja, ki 

predstavlja tretjo dejavnost tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve. Na podlagi 

izvajanja treh kriterijev smo opredelili izvajanje tretje dejavnosti, tretjega elementa 

trţenjskega spleta. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Zaradi pridobljenih odgovorov sklepamo, da vprašani zaposleni zobozdravniki nimajo svoje 

spletne strani. Odgovori vseh vprašanih so bili enaki: »Ima jo ZD, ne pošiljam pošte, ne 

kličem pacientov.« Vprašani delujejo v sklopu ZD, ta pa ima svojo spletno stran, ki ni 

interaktivna in je posodobljena. Na tej spletni strani se najde le ime in priimek zobozdravnika 

ter njegov delovni čas. Nihče od vprašanih ne pošilja neposredne pošte in ne kliče svojih 

pacientov en dan pred določenim terminom. Ker je zobozdravnik zaposleni delavec, tudi 

nismo pričakovali drugačnega rezultata. Sklepamo, da izvajanje neposrednega trţenja pri 

zaposlenih zobozdravnikih ni prisotno. 

 

Le eden izmed vprašanih zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo ima posodobljeno spletno 

stran, ki omogoča interaktivno komunikacijo, pošilja neposredno pošto in kliče svoje paciente 

en dan pred določenim terminom. S tem je vprašani opredelil vse tri postavljene kriterije, ki 

smo jih oblikovali za merilo. Sklepamo, da neposredno trţenje izvaja ena petina vprašanih 

zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo. 

Konkurenca med zobozdravniki zasebniki je večja kot med zobozdravniki zasebniki s 

koncesijo, posledično se tudi več zobozdravnikov zasebnikov posluţuje posodobljene spletne 

strani z interaktivno komunikacijo. Na ta način so bolj vidni in lahko pridobijo večje število 

pacientov. Dva od vprašanih ţe imata svojo spletno stran, kar štirje vprašani svoje paciente 

kličejo en dan pred dogovorjenim terminom, dva izmed njih pa pošiljata tudi neposredno 

pošto. Skupaj so vprašani v tej skupini opredelili osem kriterijev. Sklepamo, da je izvajanje 

neposrednega trţenja je v tej skupini vprašanih prisotno v največji meri. 
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Slika 8: Prikaz uporabe neposrednega trţenja 

Merilo: neposredno trţenje izvajajo tisti zobozdravniki, ki uporabljajo spletno stran, pošiljajo 

neposredno pošto in s klici obveščajo svoje paciente dan pred dogovorjenim terminom. 

Skupno število kriterijev v vsaki skupini je petnajst. 

Osmo vprašanje se je glasilo: »Ali bi se, če bi imeli moţnost, pojavljali v neplačljivih 

prispevkih (novinarskih, strokovnih prispevkih) z namenom informiranja populacije?« Z 

vprašanjem smo skušali ugotoviti, v kakšni meri se zobozdravniki trţijo preko stikov z 

javnostmi, kar predstavlja četrto dejavnost tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve. 

Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Pri vprašanih zaposlenih zobozdravnikih smo ugotovili, da pri treh vprašanih ni ţelje po 

izpostavljanju v javnosti, dva sta odgovorila pritrdilno. Trije od petih bi tako moţnost 

zavrnili, kar je več kot polovica vprašanih. Sklepamo, da bi dejavnost stiki z javnostmi 

izkoristili dve petini vprašanih zobozdravnikov. 

Pri vprašanih zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo je rezultat identičen rezultatu pri 

zaposlenih zobozdravnikih. Eden od vprašanih celo navaja: »Ne, govoru v javnosti se 

izogibam.« 

Pri zobozdravnikih zasebnikih je ţelja po pojavljanju v medijih večja, kar smo pričakovali. 

Štirje vprašani bi se pojavljali v neplačljivih prispevkih. Eden izmed njih dodaja: »Da, temo 

bi izbral sam oz. če bi tema ustrezala, potem da.« Zaradi prejetih odgovorov sklepamo, da bi 

dejavnost stiki z javnostmi izkoristile štiri petine vprašanih zobozdravnikov zasebnikov. 
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Slika 9: Prikaz izvajanja stikov z javnostmi 

Merilo: ker izvedba dejavnosti ni v celoti odvisna od zobozdravnikov, smo vprašanje zastavili 

na naslednji način: ne ali se pojavljajo, ampak ali so pripravljeni biti aktivni na tem področju. 

Če je bil odgovor pritrdilen, smo to obravnavali kot izvajanje navedene dejavnosti. 

Deveto vprašanje se je glasilo: »Ali za ohranitev zvestobe svojih pacientov uporabljate kakšna 

orodja/aktivnosti, kot so priporočila, darilni boni, popusti, darila, fiksni termin na kontrolo?« 

Z vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, ali zobozdravniki pospešujejo prodajo svojih storitev, kar 

predstavlja peto dejavnost tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve. V pomoč pri 

odgovorih smo navedli pet aktivnosti, ki so predstavljale tudi kriterij pri pridobivanju 

rezultatov. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Vsi od petih vprašanih zaposlenih zobozdravnikov za ohranitev zvestobe svojih pacientov oz. 

za pridobivanje novih pacientov ne uporabljajo nikakršnih orodij ali aktivnosti oz. noben od 

kriterijev ni prisoten. Odgovori so bili zelo podobni. Vsi vprašani so povedali: »Ni potrebe, 

ker je veliko povpraševanje« ali: »Ne, zelo so zvesti zaradi koncesije.« Sklepamo, da 

pospeševanje prodaje pri vprašanih zaposlenih zobozdravnikih ni prisotno. 

Pri zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo en vprašani zobozdravnik močno izstopa v skupini. 

Ta navaja, da so prisotni vsi kriteriji. Dva navajata izvajanje le enega od kriterijev. Ostala dva 

ne izvajata nobenega od navedenih kriterijev. Skupaj so vprašani navedli sedem kriterijev. 

Sklepamo, da se pospeševanje prodaje pri zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo izvaja v 

večji meri kot pri zaposlenih zobozdravnikih. 

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki delujejo na tem področju. Pri dveh vprašanih je prisoten 

po en kriterij. Dva od vprašanih uporabljata kombinacijo vsaj treh navedenih kriterijev. Eden 

od vprašanih zobozdravnikov močneje izstopa z uporabo vseh kriterijev, ki smo jih navedli. 

Skupaj so vprašani v tej skupini navedli trinajst kriterijev. Sklepamo, da je pospeševanje 

prodaje pri vprašanih zobozdravnikih zasebnikih prisotno v večji meri kot pri vprašanih 

zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo. 
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Slika 10: Prikaz izvajanja pospeševanja prodaje 

Merilo: merilo izvajanja pospeševanja prodaje predstavlja prisotnost petih kriterijev. Skupno 

število kriterijev v posamezni skupini je bilo petindvajset. 

Deseto vprašanje se je glasilo: »Ali za pomoč pri vzpostavljanju trajnega odnosa in pri 

vzdrţevanju odnosov s pacienti uporabljate CRM sistem?« S postavljenim vprašanjem smo 

ţeleli preveriti, ali zobozdravniki razvijajo ravnanje z odnosi s kupci s CRM sistemom, kar 

predstavlja šesto dejavnost tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve. Odgovore smo 

povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Pri vseh vprašanih zaposlenih zobozdravnikih je bil odgovor enak. Ne uporabljajo CRM 

programa in navajajo, da ga tudi ne potrebujejo. Zobozdravniki v tej organizacijski obliki 

odnosov s kupci ne razvijajo s CRM programov, zato sklepamo, da izvajanja šeste dejavnosti 

tretjega elementa trţenjskega spleta za storitve pri vprašanih ni prisotno. 

Tudi pri zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo sklepamo, da ne uporabljajo CRM sistema 

zaradi petih negativnih odgovorov. Rezultat je pri vseh vprašanih identičen rezultatom 

zaposlenih zobozdravnikov. 

Pri intervjuvanih zobozdravnikih zasebnikih smo ugotovili, da eden izmed zobozdravnikov 

zasebnikov ţe uporablja CRM sistem, pri enem vprašanem je CRM sistemv fazi pripravljanja, 

en vprašani se zanima za uporabo CRM sistema. Dva vprašana ne uporabljata CRM sistema. 

Sklepamo, da ena petina vprašanih zobozdravnikov v tej organizacijski obliki razvija ravnanje 

z odnosi s kupci s CRM sistemom. 
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Slika 11: Prikaz uporabe CRM sistema 

Merilo: pritrdilni odgovor pri posameznem zobozdravniku je pomenil, da uporablja CRM 

sistem. 

Izvajanje četrtega  elementa trženjskega spleta  

Enajsto vprašanje se je glasilo: »Kako ste izbrali lokacijo svoje zobozdravstvene ordinacije?« 

Z vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, ali so vprašani zobozdravniki svojo lokacijo izbirali na 

podlagi trţne teorije. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Trem vprašanim zaposlenim zobozdravnikom je skupno, da so izbirali med delovnimi mesti, 

ki so bila na voljo v tistem trenutku, ko so iskali zaposlitev. Dva od petih sta med prostimi 

delovnimi mesti izbirala glede na geografsko lego zobozdravstvene ordinacije, kar je bilo 

pogojeno z osebnimi ţeljami. Na podlagi odgovorov sklepamo, da izbira lokacije 

zobozdravstvene ordinacije pri vseh vprašanih ni bila pogojena s trţnim pristopom. 

Pri zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo je vsem vprašanim skupno to, da niso posebno 

izbirali lokacije svoje zobozdravstvene ordinacije. Njihov kriterij je bil predvsem bliţina 

njihovega doma, pri tem se niso ozirali na potencialne paciente oz. na trţni vidik izbiranja 

lokacije. Rezultat je enak kot pri zaposlenih zobozdravnikih. 

Eden vprašani v skupini zobozdravnikov zasebnikov izstopa, ker je lokacijo izbral glede na: 

»/…/ lokacijo, urbano naselje«. Eden izmed vprašanih se je oziral na svojega poslovnega 

partnerja. Dva od vprašanih sta se ozirala na bliţino svojega doma, eden pa deluje na lokaciji, 

do katere je prišel popolnoma spontano brez kakršnega koli razmišljanja o trţnem pristopu. 

Na podlagi odgovorov smo sklepali, da je s trţnim pristopom izbiral lokacijo svoje 

zobozdravstvene ordinacije le eden od petih vprašanih zobozdravnikov zasebnikov. 
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Slika 12: Prikaz trţne izbire lokacije 

Merilo: opredelili smo, da četrti element trţenjskega spleta izvaja tisti zobozdravnik, ki je bil 

pri tem usmerjen na svoje ciljne paciente oz. na svoj ciljni trg pri izbiri lokacije svoje 

zobozdravstvene dejavnosti. 

Izvajanje petega elementa trženjskega spleta 

Petega elementa trţenjskega spleta nismo raziskovali, ker menimo, da bi raziskavo o tem, 

kako so zaznani udeleţenci v izvajanju storitve, morali izvesti tako, da bi intervjuvali 

paciente, ki obiskujejo določeno zobozdravstveno ordinacijo.  

Izvajanja šestega elementa trženjskega spleta 

Dvanajsto vprašanje se je glasilo: »Ali je pri zobozdravstvenem posegu poskrbljeno za 

varnost, kakovost in ustrezno hitrost storitve?« S postavljenim vprašanjem smo skušali 

opredeliti storitveni proces in ugotoviti, kako bistvo storitve izvajajo vprašani zobozdravniki. 

Kot kriterije za kakovost storitvenega procesa smo izbrali varnost pri izvajanju storitve, 

kakovost samega opravljanja storitve in ustrezno hitrost storitve. Odgovore smo povzeli po 

posamezni organizacijski obliki. 

Vseh pet vprašanih zaposlenih zobozdravnikov je na vprašanje, ali poskrbijo za varnost, 

odgovorilo pritrdilno. Pri vprašanju zagotavljanja kakovosti pri opravljanju same storitve le 

eden izmed njih izstopa pri načinu dela, ki je še vedno dvoročno, kar pa naj ne bi pomembneje 

ogrozilo kakovosti opravljanja storitve. Pri vprašanju o ustrezni hitrosti sta dva odgovorila, da 

so zamude, vendar ne po njuni krivdi. Vseh pet vprašanih je na vse tri kriterije odgovorilo 

pritrdilno. Sklepamo, da je pri vseh vprašanih poskrbljeno za kakovostno opravljanje storitve. 

Intervjuvani zobozdravniki zasebniki s koncesijo so pritrdilno odgovorili na vse kriterije, tudi 

v tem sklopu so zamude le v primeru nenajavljenih pacientov in ne po krivdi zobozdravnikov. 

Eden vprašani je še posebno močno izstopal s svojim odgovorom na vprašanje o kakovosti 

samega opravljanja storitve: »/…/ za kakovost samega opravljanja storitev pridobivam ISO 
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standard 9001 …« Sklepamo, da šesti element trţenjskega spleta izvajajo vsi vprašani v tej 

skupini. 

Zobozdravniki zasebniki so odgovorili, da izpolnjujejo vse kriterije, po katerih smo 

spraševali. Pri zagotavljanju ustrezne hitrosti so trije zobozdravniki poudarili, da so zamude, 

če so, zaradi narave dela in zaradi nenajavljenih pacientov. Sklepamo, da se šesti element 

trţenjskega spleta tudi v tej skupini izvaja pri vseh vprašanih zobozdravnikih. 

Pri vseh vprašanih smo ugotovili, da poskrbijo za ustrezno varnost, hitrost in kakovost, 

določeno odstopanje je opaziti le pri enem zaposlenem zobozdravniku, ki ne zagotavlja 

štiriročnega dela, a hkrati zatrjuje, da je njegovo delo kljub temu kakovostno. Vsi so zatrdili, 

da zamude niso po njihovi krivdi, ampak do njih pride zaradi nepredvidljive narave dela in 

zaradi obiska pacientov z bolečinami, ki jih morajo sprejeti v sklopu nujnega zagotavljanja 

prve pomoči. Ker za zamude niso odgovorni zobozdravniki, teh nismo upoštevali kot 

pomanjkanje kriterija ustrezne hitrosti storitve. 
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Slika 13: Prikaz kakovosti storitvenega procesa 

Merilo: kakovost storitvenega procesa smo merili z zagotavljanjem varnosti, kakovostjo 

samega opravljanja storitve in ustrezno hitrostjo storitve. Zagotovilo vseh treh kriterijev s 

strani vsakega vprašanega zobozdravnika predstavlja zagotovljeno kakovost storitvenega 

procesa. Vsota vseh kriterijev po posamezni skupini je petnajst. 

Izvajanje sedmega elementa trženjskega spleta 

Trinajsto vprašanje se je glasilo: »Kako pomembna je po vaši oceni tehnološka opremljenost 

in podoba ordinacije skupaj s toaletnimi prostori, sprejemno pisarno, hodniki ... – 

1–100 %?« S postavljenim vprašanjem smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri so vprašani 

zobozdravniki pozorni na fizične dokaze zobozdravstvene storitve. Za laţjo interpretacijo 

rezultata smo ţeleli, da odgovor podajo v obliki odstotka. Odgovore smo povzeli po 

posamezni organizacijski obliki. 
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Pri tem vprašanju so si bili vprašani zaposleni zobozdravniki zelo enotni. Vsi so zelo visoko 

ocenili pomembnost tehnološke opremljenosti in podobo ordinacije skupaj s toaletnimi 

prostori, sprejemno pisarno in hodniki. Ocena se giba med 70–100 %. 

Nekoliko niţjo oceno so podali zobozdravniki zasebniki s koncesijo. Ocena se giblje med 50– 

80 %.  

Pri odgovorih zobozdravnikov zasebnikov spodnja meja ocene poskoči, je višja od ocene 

zaposlenih zobozdravnikov in ocene zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo. Ocena se giblje 

med 80–100 %. 
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Slika 14: Prikaz zaznavanja vrednosti fizičnih dokazov storitev 

Merilo: podane odstotke s strani zobozdravnikov smo med seboj sešteli in rezultat delili s 

številom pet, kolikor je bilo vprašanih zobozdravnikov iz posamezne organizacijske oblike. 

Na ta način smo pridobili rezultat za grafični prikaz. 

4.3.6 Zagotavljanje kakovosti storitev 

Štirinajsto vprašanje se je glasilo: »Na kakšen način zagotavljate kakovost storitev in 

izdelkov?« V pomoč pri odgovoru smo opredelili dve podvprašanji, ki istočasno predstavljata 

kriterija pri merjenju zagotavljanja kakovosti storitev. Z vprašanjem smo ţeleli raziskati, kako 

zobozdravniki zagotavljajo kakovost storitve. Odgovore smo povzeli po posamezni 

organizacijski obliki. 

Zaposleni zobozdravniki zagotavljanje kakovosti storitev uresničujejo preko zahtev stroke in 

posledično, ker so zaposleni, preko zagotavljanja osnovne kakovosti materiala, ki ga 

uporabljajo po navodilih delodajalca. Material je osnovne kakovosti, ki ga mora ZD 

zagotoviti pacientom. Sklepamo, da zagotavljanje kakovosti storitev pri vprašanih ni v celoti 

prisotno, ker morajo zaposleni zobozdravniki uporabljati osnovne materiale po navodilih ZD. 

Sklepamo, da v tem primeru osnovno kakovost storitve zagotavlja delodajalec – ZD in ne 
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zaposleni zobozdravniki. Pri vseh vprašanih je skupno prisotno pet kriterijev kakovosti 

storitev. Sklepamo, da kakovost storitve ni zagotovljena v celoti. 

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki s koncesijo zagotavljajo kakovost s preverjenimi, 

neosnovnimi materiali in tehnikami zdravljenj po stroki. Sklepamo, da je zagotavljanje 

kakovosti storitev prisotno pri vseh vprašanih zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo, skupaj 

so opredelili vseh deset kriterijev. 

Tudi vsi zobozdravniki zasebniki uporabljajo preverjene, neosnovne materiale in tehnike 

zdravljenj po stroki, s katerimi zagotovijo kakovost. En vprašani navaja, da kakovost 

zagotavlja: »Preko lastne kritike …«, trije od vprašanih se tudi dodatno izobraţujejo. 

Sklepamo, da je zagotavljanje kakovosti storitev tudi v tej skupini prisotno pri vseh vprašanih, 

z opredeljenimi vsemi desetimi kriteriji. 
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Slika 15: Prikaz zagotavljanja kakovosti storitev z izdelkom 

Merilo: za merilo kakovosti smo uporabili uporabo kakovostnih, neosnovnih materialov in 

prakticiranje preverjenih tehnik zdravljenj. V primeru, da sta pri vprašanih prisotna oba 

kriterija, smo sklepali, da zagotavljajo kakovost storitev. 

4.3.7 Raziskava o zadovoljstvu pacientov 

Petnajsto vprašanje se je glasilo: »Ali preverjate, ali vaša storitev z izdelkom ali brez izdelka 

resnično izpolnjuje pričakovanja pacientov?« Z vprašanjem smo ţeleli preveriti, ali 

zobozdravniki zadovoljijo potrebe svojih pacientov. Odgovore smo povzeli po posamezni 

organizacijski obliki. 

Trije od vprašanih zaposlenih zobozdravnikov so prepričani, da njihova storitev izpolnjuje 

pričakovanja pacientov. Vsi trije pridobijo povratno informacijo o tem skozi pogovor oz. jim 

pacienti sami omenijo, ali so zadovoljni. Dva od vprašanih ne preverjata zadovoljstva svojih 

pacientov. Sklepamo, da zadovoljstvo pacientov preverjajo trije od petih zaposlenih 

intervjuvanih zobozdravnikov. 
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Pri vseh vprašanih zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo so pacienti zadovoljni, potrditev pa 

pridobijo skozi pogovor. Izstopa le eden, katerega odgovor se je glasil: »Ne samo, da dosega, 

ampak presega, informacije pridobim skozi pogovor, ankete in preko kontrolnih pregledov, 

kjer sam preverim svoja pričakovanja za opravljeno storitev z izdelkom.« Sklepamo, da 

zadovoljstvo pacientov preverjajo vsi intervjuvani zobozdravniki zasebniki s koncesijo. 

Tudi pri zobozdravnikih zasebnikih so pacienti pri vseh vprašanih zadovoljni. Dva 

pridobivata informacije le skozi pogovor, trije pa se posluţujejo tudi naslednjih oblik 

pridobivanja informacij: vprašalnik, izjave o zadovoljstvu, ankete, intervjuji. Sklepamo, da 

zadovoljstvo pacientov tudi v tej skupini preverjajo vsi intervjuvanih zobozdravniki 

zasebniki. 

Iz odgovorov povzemamo, da je tistim vprašanim zobozdravnikom, ki spremljajo 

zadovoljstvo svojih pacientov, znano, ali so pacienti zadovoljni oz. nezadovoljni, in v skladu s 

tem tudi ukrepajo.  
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Slika 16: Prikaz ugotavljanja zadovoljstva pacientov 

Merilo: če so vprašani zobozdravniki na vprašanje odgovorili pritrdilno, smo sklepali, da so 

seznanjeni z zadovoljstvom svojih pacientov. Na osnovi vprašanja so lahko podali tudi, na 

kakšen način preverjajo zadovoljstvo svojih pacientov.  

4.3.8 Nadziranje uspešnosti trženjskih aktivnosti 

Šestnajsto vprašanje se je glasilo: »Ali spremljate in kontrolirate svojo uspešnost pri 

doseganju zastavljenih poslovnih ciljev?« Z vprašanjem smo ţeleli preveriti, ali 

zobozdravniki tudi merijo uspešnost svojih aktivnosti, katerih cilj je povečanje oz. obdrţanje 

obstoječih pacientov. Odgovore smo povzeli po posamezni organizacijski obliki. 

Ugotovili smo, da vprašani zaposleni zobozdravniki preverjajo predvsem izpolnjevanje norme 

– doseganje določenega števila koncesijskih točk, ki ga od njih zahteva delodajalec. V skladu 

s tem preverjajo, koliko pacientov je na novo opredeljenih in koliko jih je izjavo o izbiri 
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zobozdravnika podpisalo pri drugem zobozdravniku. Na podlagi takšnih informacij ohranjajo 

tako število pacientov, ki jim omogoča doseganje določenega števila koncesijskih točk. Le 

eden izmed vprašanih zobozdravnikov je omenil, da nadzoruje svoje podrejene – zobno 

asistentko pri izvajanju notranjega trţenja. Drugi je omenil, da nadzoruje tudi število svojih 

samoplačniških pacientov, ker mu ZD te dovoljuje in je za dodatno delo tudi dodatno plačan. 

Iz teh pridobljenih podatkov ne moremo potrditi prisotnosti nadziranja trţenjskih aktivnosti. 

Sklepamo, da nadziranje uspešnosti trţenjskih aktivnosti pri vprašanih ni prisotno. 

Vsi vprašani zobozdravniki zasebniki s koncesijo preverjajo svoje delovne aktivnosti zaradi 

obveznosti doseganja koncesijskih točk po pogodbi z ZZZS. Kontrolo trţenjskih aktivnosti 

izvaja le en vprašani zobozdravnik, ki se s trţenjem tudi največ ukvarja. Pri tem je še posebno 

poudaril: »Da, vsaka aktivnost mora biti merljiva, potem vidim, ali je upravičila stroške 

izvedbe in ali je odziv dober, če je odziv dober nadaljujem z aktivnostjo, drugače z njo 

prekinem.« Sklepamo, da je nadziranje uspešnosti trţenjskih aktivnosti prisotno le pri enem 

od petih vprašanih. 

Dva izmed vprašanih zobozdravnikov zasebnikov kontrolirata svoje trţenjske aktivnosti. En 

izmed vprašanih bi jih kontroliral, če bi jih izvajal, en ima kontrolo v načrtu, en vprašani pa 

ne izvaja trţenjskih aktivnosti. Sklepamo, da je nadziranje uspešnosti trţenjskih aktivnosti 

prisotno pri dveh od petih vprašanih. 

0

0,5

1

1,5

2

Zaposleni zobozdravniki Zobozdravniki zasebniki s koncesijo Zobozdravniki zasebniki
 

Slika 17: Prikaz nadziranja uspešnosti trţenjskih aktivnosti 

Merilo: če so vprašani zobozdravniki na vprašanje odgovorili pritrdilno, smo sklepali, da 

izvajajo kontrolo izvajanja trţenjskih aktivnosti. 

4.3.9 Trženje storitev v zobozdravstveni dejavnosti 

S pomočjo treh grafov, ki prikazujejo rezultate raziskave trţenja vseh treh moţnih oblik 

zobozdravstvene dejavnosti, smo prikazali, na kakšen način in v kolikšni meri se trenutno 

trţijo storitve v zobozdravstveni dejavnosti po posamezni organizacijski obliki. 
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Slika 18: Prikaz trţenja 1 
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Slika 19: Prikaz trţenja 2 
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Slika 20: Prikaz trţenja 3 

Zaposleni zobozdravniki so popolnoma odvisni od delodajalca, zato se bomo pri podajanju 

odgovorov, na katerem področju bi lahko izboljšali trţenje, tej skupini izognili. 

Zobozdravniki zasebniki s koncesijo lahko trţenje svojih storitev izboljšajo v največji meri. 

Trţenje bi lahko izboljšali z večjim poznavanjem, kaj vse zajema trţenje. Lahko bi v večji 

meri opredelili svoje ciljne samoplačniške paciente in izpostavljali konkurenčno prednost 

njihovih storitev z namenom pozicioniranja. Pri določanju cen storitvam z izdelki bi bili 

njihovi poslovni cilji poleg doseganja načrta, dogovorjenega z ZZZS, lahko bolj jasni. Več 

zobozdravnikov zasebnikov s koncesijo bi lahko imelo svojo interaktivno spletno stran, lahko 

bi jih več pošiljalo neposredno pošto in klicalo svoje paciente en dan pred dogovorjenim 

terminom. Lahko bi bili bolj pripravljeni sodelovati v neplačljivih prispevkih, katerih cilj je 

informiranje in izobraţevanje javnosti. V večji meri bi lahko delovali na področju 

pospeševanja prodaje, najnaprednejši bi si lahko pri vzpostavljanju trajnega odnosa pomagali 

s CRM sistemom. Izbiro lokacije ordinacije bi lahko prilagajali glede na ţeljo po ciljnih 

pacientih. Več pomembnosti bi lahko pripisali tehnološki opremljenosti in podobi ordinacije 

skupaj s toaletnimi prostori, sprejemno pisarno, hodniki. Zadovoljstvo svojih pacientov bi 

lahko bolj intenzivno kontrolirali tako kot uspešnost svojih trţnih aktivnosti, ki se jih 

posluţujejo ţe sedaj. 

Zobozdravniki zasebniki se na področju trţenja lahko še izpopolnijo, vendar v manjši meri 

kot zobozdravniki zasebniki s koncesijo. Poznavanje trţenja je šibko tudi v tej skupini, več 

zobozdravnikov zasebnikov bi lahko opredeljevalo svoje ciljne paciente in izpostavljalo 

konkurenčne prednosti izdelkov z namenom pozicioniranja. Zobozdravniki zasebniki bi lahko 

v večji meri neposredno trţili svoje storitve in bili bolj pripravljeni sodelovati v neplačljivih 

prispevkih z namenom informiranja populacije. Za ohranitev zvestobe svojih pacientov bi 

lahko uporabljali več orodij v večji meri, tudi CRM sistem bi lahko uporabljali v večji meri. 

Lokacijo svoje ordinacije bi lahko v večji meri izbirali glede na svoje poslovne cilje oz. glede 

na svoje ciljne paciente. Odstotek pomembnosti tehnološke opreme in podobe ordinacije 

skupaj s toaletnimi prostori, sprejemno pisarno, hodniki je zelo visok, zato bi tukaj opozorili 
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le na pozornost malim nepravilnostim, ki jih zobozdravniki lahko včasih spregledajo, pacienti 

pa jih opazijo. Preverjanje in kontroliranje uspešnosti njihovih trţenjskih aktivnosti bi morali 

izvajati pogosteje in bolj redno. 

Če povzamemo iz vseh treh grafov, sklepamo, da so bila predvidevanja pravilna. Najmanj se s 

področjem trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti ukvarjajo intervjuvani zaposleni 

zobozdravniki, sledijo jim intervjuvani zobozdravniki zasebniki s koncesijo. V največji meri 

se s trţenjem ukvarjajo intervjuvani zobozdravniki zasebniki.  

Raziskavo o trţenju storitev v zobozdravstveni dejavnosti zaznavamo kot temelj na poti 

razvoja trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti, ki je pokazal, kakšne so moţnosti 

razvoja. Kot največji potencial razvoja trţenja storitev v zobozdravstveni dejavnosti smo 

zaznali razvijanje trţenja po vseh postavkah, ki smo jih preverjali predvsem pri 

zobozdravnikih zasebnikih s koncesijo in zobozdravnikih zasebnikih.   
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5 SKLEP 

Namen diplomskega dela smo dosegli. Ţeleli smo opredeliti trţenje in prenesti teorijo trţenja 

v zobozdravstveno dejavnost. Izvedli smo tudi raziskavo. Zanimalo nas je, na kakšen način 

izvajalci zobozdravstvenih storitev v Sloveniji ţe trţijo svoje zobozdravstvene storitve in 

katera oblika zobozdravstvene organizacije se trţenja posluţuje v največji meri. Podali smo 

moţne izboljšave. Pridobili smo pričakovane rezultate. Odgovori intervjuvancev so bili 

osnova za predlagane izboljšave. Dejstvo je, da je trţenje v zobozdravstveni dejavnosti kljub 

sedanjim in predlaganim omejitvam mogoče, saj so omejitve postavljene le na področju 

trţenjskega komuniciranja, ki predstavlja zelo majhen del celotnega trţenja. Če uporabimo 

vsa preostala predstavljena teoretična znanja, je razvidno, da se zobozdravniki lahko izognejo 

navedeni omejitvi in s tem povezanim sankcijam, ki se vršijo nad kršitelji. 

Zaposleni zobozdravniki svojih storitev ne trţijo organizirano in sistemsko. Tukaj bi 

poudarili, da se lahko ţe sama storitev, izvedba in človek, ki je prisoten, samodejno trţijo in 

kot tako je trţenje pri zaposlenih zobozdravnikih prisotno. Organizirano in sistemsko lahko 

storitve trţi njihov delodajalec, zato nismo opredelili izboljšanja trţenja v skupini zaposlenih 

zobozdravnikov. V tem sklopu raziskovanja bi lahko preverili organizirano in sistemsko 

trţenje le pri delodajalcih, s čimer bi lahko ugotovili, v kakšni meri je prisotno organizirano in 

sistemsko trţenje v ZD na splošno in ne le pri zaposlenih zobozdravnikih.  

Zobozdravniki zasebniki s koncesijo lahko še izboljšajo svoje znanje in uporabo znanja na 

področju trţenja. Pojavlja pa se zanimivo vprašanje. Ker so zobozdravniki zasebniki s 

koncesijo v sluţbi drţave in morajo biti kot nosilci koncesije na voljo v določenem delovnem 

času, se sprašujemo, ali jim ostane dovolj časa za oskrbo samoplačniških pacientov in koliko 

jim je v interesu privabljati nove samoplačniške paciente. Z odgovorom na vprašanje je 

povezano zanimanje za izboljšanje strategije trţenja v teh organizacijah. Tukaj bi opozorili, 

da ţal ni jasno, koliko časa dejansko imajo zobozdravniki zasebniki s koncesijo za obravnavo 

samoplačniških pacientov. Ali drţava poskrbi, da so zobozdravniki s koncesijo zaposleni 

polni delovni čas ali pa imajo premajhno število koncesijskih točk, kar posledično pomeni, da 

imajo več časa za samoplačniške paciente? Z odgovorom na to vprašanje bi pridobili tudi 

odgovor na vprašanje trţenja v tej skupini zobozdravnikov. 

Pri zobozdravnikih zasebnikih trţenje storitev v zobozdravstveni dejavnosti pride do izraza v 

največji meri, saj morajo sami poskrbeti za svoje paciente. Niso nosilci koncesije, ki se je 

izkazala za zelo močno orodje pri pridobivanju novih pacientov in pri zadrţanju obstoječih 

pacientov. Izpopolnjevanje na področju trţenja je zato pri tej obliki organizacije v 

zobozdravstveni dejavnosti najbolj verjetno. 

V sami raziskavi smo izpustili preverjanje izvajanja določenih trţenjskih prvin. Po študiji 

teorije trţenja smo prišli do ugotovitev, da njihovo preverjanje ali ne bi bilo smiselno, ali pa 

za odgovore respondenti niso bili primerni. Zato smo opustili raziskavo o izvajanju zunanjega 
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trţenja, odzivnega trţenja, prve dejavnosti tretjega elementa trţenjskega spleta – oglaševanja, 

druge dejavnosti tretjega elementa trţenjskega spleta – osebne prodaje in petega elementa 

trţenjskega spleta za storitve – udeleţencev. 

Še posebej bi opozorili na razvoj celotnega koncepta zobozdravstvene storitve, ki ga nismo 

preverili z raziskavo. Na tem področju bi lahko podjetja v zobozdravstveni dejavnosti 

podrobno opredelila vse storitvene procese zobozdravstvene storitve. Na podlagi opredeljenih 

procesov bi storitvena podjetja načrtno dosegla svojo ţeleno učinkovitost in s tem tudi svoje 

poslovne cilje. Prepoznavanje, razvoj in nenehna nadgradnja razvitih storitvenih procesov v 

storitvenem podjetju bi predstavljala utečeno, delno mehanizirano delo z zagotovljenimi 

pozitivnimi rezultati. 

Konkurenca na področju zobozdravstvene dejavnosti se veča. Zobozdravniki bodo ţeleli 

privabiti paciente, ki bodo omogočili obstoj njihove organizacije. Naj bo to diplomsko delo 

hitri uvid o trţenju vsem tistim zobozdravnikom, ki jih to področje zanima in jim sluţi kot 

priročnik za izpopolnjevanje in uporabo svojega znanja o trţenju ţe danes. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Polstrukturiran intervju  





Priloga 1 

 

TRŢENJE STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

 

Pozdravljeni, 

najprej se vam zahvaljujem za pripravljenost sodelovanja v intervjuju.  

Sem Maja Banko, študentka na Fakulteti za management Koper. Pišem diplomsko delo z 

naslovom »Trţenje storitev v zobozdravstveni dejavnosti«, kjer empirični del izvajam s 

pomočjo poglobljenih intervjujev med zobozdravniki. Pri svojem diplomskem delu ţelim 

raziskati, kako izvajalci zobozdravstvenih storitev v Sloveniji trţijo svoje zobozdravstvene 

storitve. Za intervjuvance sem izbrala naključne zobozdravnike, ki delujejo v treh različnih 

organizacijskih oblikah v zobozdravstveni dejavnosti. 

Z vašo pomočjo bi rada odkrila, v kolikšni meri in na kakšen način trţite svoje 

zobozdravstvene storitve. Tako bom skušala ugotoviti, katera organizacijska oblika se trţenja 

storitev posluţuje v največji meri in na kakšen način. Za merilo bom uporabila vse moţne 

oblike trţenja, ki jih lahko uporabljamo v zobozdravstveni dejavnosti. 

 

1. Kaj za vas pomeni trţenje zobozdravstvenih storitev? 

(Preverjamo poznavanje trţenja.) 

2. Ali usposabljate in motivirate zaposlene/vašo zobno asistentko, da dobro streţejo 

pacientom? 

(Preverjamo prisotnost notranjega trţenja.) 

3. Ali ste opredelili svoje ciljne paciente? Če ste, po katerih kriterijih? 

(Preverjamo, ali je prisotno segmentiranje trga.) 

4. Ali izpostavljate konkurenčne prednosti svojih storitev z izdelkom, z namenom, da 

pridete v glave ciljnih pacientov, z določeno značilnostjo?  

(Preverjamo, ali je prisotno pozicioniranje.) 

5. Kakšna je politika razvijanja novih storitev/izdelkov? 

(Podvprašanje: sledite drugim ali izumljate svoje?) 

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P1.) 
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6. Kako določate ceno storitev? Ste določili svoje poslovne cilje, poznate povpraševanje po 

vaših storitvah? Ali upoštevate proizvodne stroške in ali poznate ceno storitev 

konkurenčnih podjetij?  

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P2.) 

7. Ali imate aktivno, posodobljeno spletno stran, ki omogoča interaktivno komunikacijo? 

Ali pošiljate neposredno pošto, kličete paciente dan pred določenim terminom?  

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P3, orodje: neposredno  trţenje.) 

8. Ali bi se, če bi imeli moţnost, pojavljali v neplačljivih prispevkih (novinarskih 

strokovnih prispevkih) z namenom informiranja populacije? 

(Pomoč: v časopisih, televizijskih intervjujih ...) 

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P3, orodje: stiki z javnostmi.) 

9. Ali za ohranitev zvestobe svojih pacientov uporabljate kakšna orodja/aktivnosti, kot so: 

priporočila, darilni boni, popusti, darila, fiksni termin na kontrolo?  

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P3, orodje: pospeševanje prodaje.) 

10. Ali za pomoč pri vzpostavljanju trajnega odnosa in pri vzdrţevanju odnosov s pacienti 

uporabljate CRM-sistem? 

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P3 orodje: ravnanje z odnosi s kupci.) 

11. Kako ste izbrali lokacijo svoje zobozdravstvene ordinacije? 

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P4.) 

12. Ali je pri zobozdravstvenem posegu poskrbljeno za varnost, kakovost in ustrezno hitrost 

storitve? (Pomoč: Kako poskrbite za varnost? Ali je delo ob zobozdravstvenem stolu 

dvoročno ali štiriročno (merilo kakovosti)? Ali so zamude, kako se jim izognete (merilo 

hitrosti)?) 

(Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P6.) 

13. Kako pomembni sta po vaši oceni tehnološka opremljenost in podoba ordinacije skupaj s 

toaletnimi prostori, sprejemno pisarno, hodniki ...? 

 (Preverjamo izvajanje aktivnosti trţnega spleta, P7.) 

14. Na kakšen način zagotavljate kakovost storitev in izdelkov?  

(Podvprašanje: Uporabljate preverjene, nadstandardne materiale, tehnike zdravljenj 

obolelih zob ...?)  

(Preverjamo, kako zobozdravniki zagotavljajo kakovost storitev.) 
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15. Ali preverjate, ali vaša storitev z izdelkom ali brez izdelka resnično izpolnjuje 

pričakovanja pacientov?  

(Preverjamo, ali so pacienti zadovoljni s storitvami.) 

16. Ali spremljate in kontrolirate svojo uspešnost pri doseganju zastavljenih poslovnih ciljev? 

(Preverjamo, ali zobozdravniki spremljajo in kontrolirajo uspešnost svojih trţenjskih 

aktivnosti ter na kakšen način in kako pogosto to izvajajo.) 

17. Status (demografija): 

□ zaposleni zobozdravnik/-ca  

□ zobozdravnik/ca zasebnik/-ca s koncesijo 

□ zobozdravnik/ca zasebnik/-ca 

 

Hvala za sodelovanje! 


