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POVZETEK 

Problem diplomske naloge je omejen na del aktivnih poslov Izbrane banke – področje 
stanovanjskih kreditov. Preučeni sta dve možni obliki ponudbe, ki se ju banke na 
slovenskem bančnem trgu poslužujejo (osebna ponudba in ponudba na spletnih straneh). 
S pomočjo ankete med naključnimi kreditojemalci smo izluščili prednosti in 
pomanjkljivosti obeh ponudb. Analiza obstoječih ponudb je pokazala, da je osebna 
ponudba stanovanjskih kreditov na visoki ravni in pomeni konkurenčno prednost banke, 
medtem ko je ponudba na spletnih straneh potrebna nadgradnje. Iz rezultatov ankete pa 
izhaja, da je za kreditojemalce zelo pomembna osebna ponudba, za pridobivanje 
informacij pa se poslužujejo obeh razpoložljivih možnosti. 
 

Ključne besede: storitve, banka, stanovanjski kredit, bančni tržnik, osebna prodaja, 
spletno bančništvo 

ABSTRACT 

This work is about a part of active business of the Chosen Bank – apartment-loans. 
Personal bid and internet are two ways of offering loans on Slovene bank market and in 
the Chosen Bank. We were interested in what persuades clients to take loan. We took a 
survey on the sample of 100 randomly chosen persons, who wanted to raise a loan in the 
Chosen Bank. It was found that the personal contact is the most important for clients. 
However, they also use internet to get information about loans. We determined the 
advantages and disadvantages of these two offers with SWOT analysis. 
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1 UVOD 

Danes morajo podjetja svoje storitve čedalje bolj prilagajati potrošnikom in 
njihovim potrebam. Vse aktivnosti morajo biti usmerjene h kupcem, odkrivanju 
njihovih želja, oblikovanju primernih storitev, hkrati pa k učinkovitosti in 
dobičkonosnosti. 

V času vse ostrejše konkurence na finančnem trgu se je začela spreminjati tudi 
poslovna politika bank. Inovacije na področju bančnih storitev so doživele nesluten 
razcvet in banke so zaradi napredka na področju informatike in telekomunikacij 
sposobne ponuditi bolj kakovostne, zanesljivejše, hitrejše in predvsem cenovno 
ugodnejše storitve. Predvsem z razvojem novih tehnologij (svetovni splet) na področju 
komuniciranja se je za banke odprlo novo obdobje na področju kontaktiranja z 
odjemalci storitev. S širitvijo t.i. ponudbe na daljavo, postajajo banke bolj dostopne in 
bolj fleksibilne ter pridobivajo še mnoge druge konkurenčne prednosti. 

Banke dajejo vedno večji poudarek približevanju in prilagajanju bančne ponudbe 
komitentom. Njihovo vlogo v veliki meri opredeljuje okolje, v katerem delujejo, in 
potrebe njihovih komitentov. Vsaka banka, ki želi biti uspešna, mora spremljati potrebe 
komitentov, hkrati pa mora biti sposobna te potrebe tudi zadovoljiti v kratkem času in 
po konkurenčnih pogojih. 

Eden od segmentov bančne ponudbe je trženje stanovanjskih kreditov, s katerim 
banka zadovoljuje del specifičnih potreb svojih odjemalcev. V preteklosti so banke na 
področju stanovanjskih kreditov iskale konkurenčne prednosti predvsem na področju 
reguliranja in prilagajanja kreditnih pogojev (nameni, obrestne mere, stroški), medtem 
ko v zadnjem času večino pozornosti namenjajo načinu trženja. 

Namen diplomske naloge je bil preučitev dveh najbolj pogostih načinov ponudbe in 
trženja stanovanjskih kreditov v Izbrani banki, to je osebne ponudbe in trženja s 
pomočjo interneta. Pri preučevanju obeh izbranih načinov smo analizirali obstoječo 
ponudbo, pomagali pa smo si tudi z anketo med naključno izbranimi kreditojemalci. 

Zastavljeni cilji so bili ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti tako ene kot druge 
ponudbe ter opozoriti na ugotovljene vrzeli. 

Diplomska naloga skozi prikaz splošnih osnov trženja, razvoja kreditiranja skozi 
zgodovino, analitično obdelavo obeh načinov ponudbe, kjer je posebej izpostavljen lik 
uspešnega bančnega tržnika in obdelavo rezultatov ankete ter iz ugotovitev, ponudi 
pobude in predloge za izboljšavo obstoječe ponudbe stanovanjskih kreditov v Izbrani 
banki. Tako je le-ta pridobila podatke, na podlagi katerih lahko izboljša in dogradi 
obstoječi ponudbi. 
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2 STORITVE 

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio«, ki ima v našem jeziku več 
pomenov, med drugim tudi: delati za nekoga, služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati 
nekomu, narediti zanj nekaj, ustrezati, ravnati se po čem, odslužiti, skrbeti, izvajati, 
posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se (Snoj 1998, 32). 

Pojem storitve je pomensko vezan na dejanja, akcije, obnašanje, kar je vidno že v 
zgodnji literaturi, vezani na opredeljevanje pojmov. Tako lahko že zelo zgodaj zasledimo 
opredelitev pojma storitve kot akcije, ki jo izvaja oseba v korist druge osebe. V 
Enciklopediji družbenih znanosti (The Encyclopedia of the Social Sciences 1959…po Snoj 
1998, 32) so storitve opredeljene kot kakršnakoli dejanja posameznika, ki prispevajo k 
uresničevanju ciljev drugih posameznikov. Ameriško združenje za marketing (AMA) 
opredeljuje storitve kot aktivnosti, koristi in zadovoljstva, ki jih ponujajo naprodaj same ali 
zagotavljajo v povezavi s fizičnimi izdelki (AMA: Committee on Definitions 1960…po 
Snoj 1998, 32). Kotler (1982, 624…po Snoj 1998, 32) opredelitev storitev Ameriškega 
združenja za marketing še razgradi in navaja: »Storitev je kakršnakoli aktivnost ali korist, 
ki jo lahko partnerji v menjavi ponujajo drugim in je v bistvu nesnovna ter ne rezultira v 
kakršnemkoli lastništvu. Njena izvedba je lahko v zvezi s fizičnim izdelkom ali pa tudi ne«. 

V zvezi z opisnimi opredelitvami velja omeniti Dixona in Smitha (1983, 77), ki 
poudarjata vidik uporabnika storitve. Zanju je storitev ponudnikovo izvajanje 
aktivnosti, ki odjemalcu daje korist, vezano na spremenjeno delovanje snovnega izdelka 
oziroma odjemalca samega. Ta opredelitev deluje sicer zelo splošno, vendar morda med 
vsemi najbolj pokaže na razsežnost koncepta storitve, ki ga ni mogoče enostavno 
umestiti v točne okvire (Snoj 1998, 32). 

Vse opisane opredelitve storitev izhajajo iz predpostavke, da je storitev aktivnost 
oziroma proces. Druge osnovne značilnosti, ki jih avtorji navajajo, so nesnovnost, 
hkratnost proizvodnje in uporabe, neločljivost od osebe proizvajalca, heterogenost in 
neobstojnost. Največji problem, ki se pri tem pojavlja, je ta, da številni avtorji izhajajo 
iz zornega kota ponudnika in ne uporabnika storitev (Snoj 1998, 32). 

Večina avtorjev poskuša opredeliti storitve na osnovi primerjave s fizičnimi izdelki. 
Pri tem jim je izhodišče dejstvo, da so storitve nesnovni, fizični izdelki pa snovni objekt 
menjave. Za takšno obravnavo storitev sta značilna dva prijema in sicer: 

1. storitve obravnavajo kot v osnovi različne objekte glede na fizične izdelke 
(najbolj pogost pristop) in 

2. storitve obravnavajo skupaj s fizičnimi izdelki na tako imenovanem 
kontinuumu, ki ima dve skrajnosti: na eni so popolnoma nesnovne storitve, na 
drugi pa popolnoma snovni izdelki. 
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Storitve 

Nekateri avtorji (Wyckam, Fitzroy in Mandry 1992, 79…po Snoj 1998, 33) med 
drugim ugotavljajo, da je možno razlikovati fizične izdelke in storitve tudi glede na 
zadovoljevanje potreb odjemalcev, kar se kaže v dveh značilnostih, in sicer v tem, da se 
nakup storitve ne konča v lastništvu ter da so določene storitve (npr. življenjsko 
zavarovanje, garancija popravila aparatov ipd.) le obljuba izvedbe storitve v primeru, če 
se bo kaj zgodilo. Tako odjemalec nima možnosti, da bi izvršeno storitev ocenil ob 
sklenitvi razmerja. 

Po avtorjih Dixonu in Smithu (1983, 78…po Snoj 1998, 34) pa naj bi se bistvo 
razlik med fizičnimi izdelki in storitvami kazalo v odjemalčevem zaznavanju oz. v tem, 
kaj v zvezi z njimi priteguje odjemalčevo pozornost. Pri fizičnih izdelkih je 
odjemalčeva pozornost usmerjena v izide procesov proizvodnje (izdelke), pri storitvah 
pa ni usmerjena v stvari, ki se spreminjajo, ampak v aktivnost spreminjanja (dejavnost). 

Skupno razmišljanje večine avtorjev o razlikah med fizičnimi izdelki in storitvami 
pa rezultira v ugotovitvi, da fizične izdelke proizvajamo, storitve pa izvajamo. 

2.1 Storitve in njihove bistvene lastnosti 
Bistvene značilnosti storitev prikazuje grafična ponazoritev na spodnji sliki: 

Slika 2.1 Značilnosti storitev 

  

VARIABILNOST

PROCESNOST 

NEOTIPLJIVOST

NEOBSTOJNOSTSodelovanje 
odjemalcev v izvajanju 

Sočasnost 
izvajanja in uporabe 

Vir: Snoj 1998, 36. 

Obravnavanje storitev glede na njihove lastnosti sodi v pristope z vidika 
managementa, ki gleda na storitve kot na: 

1. proces, ki zadeva stopnje (proces oblikovanja informacij, odločitveni proces in 
proces izvajanja), ravni (raven politike, ki vsebuje poslanstvo, smotre in 
temeljne cilje organizacije; strateška raven, ki vsebuje opredeljevanje za 
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organizacijo usodnih načinov doseganja temeljnih ciljev  in  temelje  namestitve 
resursov ter izvedbena raven, ki vsebuje zagotavljanje in razporejanje resursov 
in izvedbenih nalog na operativnih ravneh organizacije) in funkcije 
(načrtovanje, organiziranje in vodenje izvajanja, nadzor in intervencija) ter na 

2. koncept, ki razlaga celoto najvišjega, srednjega in nižjega vodstva v organizaciji. 

V nadaljevanju in opredeljevanju lastnosti storitev bo govora predvsem o storitvah 
v ožjem pomenu besede – torej o procesih. Ko opredeljujemo bistvene lastnosti oz. 
značilnosti storitev, lahko govorimo o generičnih lastnostih storitev in o izvedenih 
lastnostih oz. značilnostih storitev. 

2.1.1 Generične lastnosti storitev 
Generične lastnosti, med katere prištevamo procesnost, neotipljivost in neobstojnost, 

so značilne za vse storitve. Ostale lastnosti so v bistvu problemi, ki izhajajo iz generičnih 
lastnosti in niso prisotni pri vseh storitvah. Mednje spadajo: nezmožnost transporta, 
neločljivost od izvajalca, sočasnost izvajanja in uporabe, neposrednost odnosa med 
izvajalci in uporabniki, prepletanje proizvodnje in marketinga, sodelovanje uporabnikov v 
izvajanju, variabilnost in drugo (Snoj 1989, 36). 

1. Procesnost 
Procesnost storitev se kot imanentna lastnost pojavlja v vseh opredelitvah storitev 

in je njihova temeljna značilnost. Procesnost storitev je osnovni vzrok za vse ostale 
značilnosti, ki so v odvisnosti od vrste storitev v različnem medsebojnem vzročno – 
posledičnem odnosu. 

V primeru storitev je izdelek proces. Ločimo standardizirane procese in procese, 
prilagojene uporabniku. Standardiziran proces običajno označuje konstanten, 
nespreminjajoč, zaporeden proces, kjer je vsaka stopnja oblikovana v utečenem redu, 
medtem ko so izidi procesa enaki (npr. množična proizvodnja fizičnih izdelkov). Proces, 
ki je prilagojen uporabniku, pa običajno vsebuje določeno raven prilagoditve 
posameznemu uporabniku. Zanj je značilno variranje, stopnje pa se ne odvijajo po 
utečenem redu. Procesi so za storitve to, kar so surovine za fizični izdelek. 

2. Neotipljivost storitev 
Neotipljivost je temeljna in splošna lastnost storitev. Storitve kot dejanja, aktivnosti in 

procesi so zgolj izkušnje in niso otipljive stvari, ki jih lahko po tem, ko se dogodijo, 
primemo, zavijemo v embalažo in odnesemo domov. Storitev ne moremo zaznati z 
nobenim od osnovnih čutil. Pred njihovo izvedbo jih ne moremo ne videti, okusiti, niti 
slišati ali ovohati, seveda pa tudi ne otipati. Zaznavanje procesov, preden se pripetijo, je 
možno zgolj na osnovi simboličnih predstav, ki jih ljudje tem procesom pripisujemo na 
osnovi izkušenj z enakimi ali sorodnimi procesi v preteklosti, na osnovi priporočil znancev 
in podobno. 

5 



Storitve 

3. Neobstojnost storitev 
Storitve v nasprotju s fizičnimi, otipljivimi izdelki, niso obstojne, razen v času 

njihovega izvajanja oz. uporabe. Storitve načelno prenehajo obstajati v trenutku, ko so 
izvedene. Storitev, razen v potencialnem stanju, ne moremo uskladiščiti. Ker so 
neobstojne, jih nezadovoljni uporabniki ponudniku oz. izvajalcu ne morejo vrniti. 

2.1.2 Izvedene lastnosti storitev 
1. Nezmožnost transporta 
Večine storitev ni mogoče izvesti na enem mestu in jih nato prenesti drugam. Gre 

torej za nezmožnost transportiranja večine storitev. Odločanje o lokaciji ponudbe oz. 
izvajanja je pri mnogih storitvah pravzaprav edina distribucijska odločitev, pogosto pa 
je omejeno tudi geografsko področje, na katerem deluje ponudnik storitev. 

Le redke storitve, predvsem storitve usmerjene v razumski potencial uporabnikov 
(svetovalne, izobraževalne, informacijske in storitve v zvezi z zabavo), je zaradi 
tehnološkega napredka možno prenesti iz kraja izvajanja v kraj uporabe. 

2. Neločljivost od izvajalca 
Neobstojnost storitev in nezmožnost večine storitev, da bi jih lahko transportirali, 

povzročata, da je način distribucije storitev običajno neposreden, torej vključuje zgolj 
izvajalce na eni in porabnike storitev na drugi strani. Storitev v ožjem pomenu besede ni 
mogoče ločiti od njihovih izvajalcev, ne glede na to, ali so izvajalci storitev osebe ali 
naprave.1  

3. Sočasnost izvajanja in uporabe storitev 
Procesnost, nesnovnost, neobstojnost in neločljivost storitev od izvajalca so 

lastnosti številnih storitev, ki zaradi vsega naštetega zahtevajo sočasnost izvajanja in 
uporabe, kar je značilnost predvsem storitev, katerih delovanje je usmerjeno neposredno 
v ljudi. Kadar zahtevajo neposredno prisotnost človeka – izvajalca in človeka – 
uporabnika, jih imenujemo »neposredne storitve« - npr. striženje las, prevažanje 
potnikov in podobno. Sicer pa obstajajo tudi storitve, ki so usmerjene v stvari (npr. 
popravljanje gospodinjskih aparatov, avtomobilov, računalniških sistemov, telefonskega 
omrežja) in pri katerih ne velja, da je izvajanje storitev sočasno z njihovo uporabo. 

4.  Neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki 
Vse naštete lastnosti, predvsem pri neposrednih storitvah, navajajo uporabnike v 

neposreden, tesen odnos s procesom proizvodnje storitev. Zaradi tega dejstva so 
ponudniki in izvajalci storitev soočeni s problemi, ki izhajajo iz kompleksnosti odnosov 
med njimi ter vplivajo na pomen skrbnega oblikovanja procesa izvajanja storitev in 
skrbnega oblikovanja okolja, v katerem izvajajo storitve. 
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5. Prepletanje proizvodnje in marketinga 
Marketinška funkcija in funkcija izvajanja storitev morata biti v storitvenih 

organizacijah tesno prepleteni. Integriranje izvajanja in marketinga storitev je 
strateškega pomena za uspešnost tovrstnih organizacij. Značilnosti storitev zahtevajo, 
da je marketing kot filozofija razpreden po vsej storitveni organizaciji. 

6. Sodelovanje uporabnikov pri izvajanju storitev 
Sodelovanje uporabnikov pri izvajanju storitev je ključni del izvedbe storitev, 

usmerjenih neposredno v ljudi. V procesu storitev nastopajo uporabniki v dvojni vlogi, 
in sicer kot posamezniki v okviru ciljnih skupin izvajalca storitev in kot del sistema 
izvajanja storitev. Del tega, kar uporabniki zaznajo kot izid delovanja storitvene 
organizacije, je odvisen od intenzivnosti in načina njihovega sodelovanja v izvajanju 
storitev ter od problemov in zadovoljstva, s katerimi se pri tem srečujejo. 

7. Variabilnost storitev 
Zelo težko je standardizirati izvajanje storitev, in sicer toliko bolj, kolikor bolj 

zahtevajo neposredno prisotnost izvajalcev in uporabnikov ter kolikor bolj so človeško 
intenzivne in visoko kontaktne. Takšne storitve varirajo, zlasti v kakovosti, glede na to, 
kdo, kdaj, kje in na kakšen način je udeležen pri njihovem izvajanju. Čeprav ponudniki 
storitev uporabljajo sisteme standardiziranja storitev (npr. rezervacija prevoza, gledališke 
predstave), se enake storitve med seboj razlikujejo od primera do primera. To velja ne glede 
na to, ali gledamo na problem variabilnosti z vidika izvajalca ali uporabnika storitve. 

2.2 Trženje storitev 
Bistvo trženja izdelkov in storitev je v tem, da proučujemo potrebe oz. plačilno 

sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo tiste izdelke in 
storitve, ki jih lahko zatem ponudimo ugotovljenemu interesentu. S tem zadovoljimo 
plačilno sposobno povpraševanje in ustvarimo ustrezen dobiček za razširjeno 
reprodukcijo (Devetak 1999, 2). 

Trženje storitev je pogojeno z značilnostmi storitev. Te so nesnovne, niso otipljive, 
nemogoče jih je izvajati na zalogo in večinoma tudi ne pošiljati uporabniku. V največji 
meri so odvisne od zmožnosti in zavzetosti izvajalcev, ponavadi pa potekajo ob 
navzočnosti uporabnika, ki je v izvajanje bolj ali manj vključen, lahko v njem pomaga ali 
pa ga celo sam prevzema – npr. samopostrežba (Tavčar 2000, 137). Za uspešnost trženja 
storitev je bistveno zadovoljstvo odjemalcev oz. uporabnikov, ki nastaja kot rezultanta 
številnih dejavnikov tako na strani izvajalca kot uporabnika storitev. 

                                                                                                                                               
1 Bančni avtomati in prodajni avtomati so primeri avtomatiziranega izvajanja storitev, ki ne 

zahteva nujne prisotnosti človeka kot izvajalca storitve. 
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2.2.1 Strategije trženja storitev 
Storitve so bistveno različne od izdelkov, njihove značilnosti pa pomembno 

vplivajo na cilje in strategije trženja. 
Nakupno vedenje je v trženju storitev za enako vrednost nakupa največkrat znatno 

bolj zapleteno kot v trženju izdelkov, nanj delujejo notranji dejavniki uporabnikov in 
dejavniki v njihovem okolju. Tveganje (finančno, izvedbeno, fizično in socialno), ki ga 
občutijo uporabniki pri nakupih storitev je največkrat večje kot pri nakupih izdelkov s 
podobno vrednostjo. Zadovoljstvo uporabnikov je v pretežni meri odvisno od razlike 
med pričakovano in zaznano kakovostjo storitve – ta razlika pa je rezultat vrste zevi: 
med uporabnikovo in dobaviteljevo predstavo o potrebah in željah uporabnika, med 
dobaviteljevo predstavo in opredelitvijo storitve, med opredelitvijo in izvedbo storitve, 
pa še od vplivov raznih okolij na zaznave uporabnika storitve (Tavčar 2002, 141). 

Pri trženju storitev deluje na uporabnika obilo raznolikih vplivov – od komuniciranja s 
storitveno organizacijo preko javnega mnenja do drugih uporabnikov storitve, okolja in 
opreme ter osebja za izvajanje storitve. Od usklajenosti teh vplivov je v veliki meri odvisna 
zaznava uporabnika o kakovosti storitve. 

Zato so posebno pomembni: 

1. raziskovanje tržišč, ki je za storitve vsaj enako pomembno kot za izdelke – je pa 
zahtevnejše zaradi velike raznolikosti in spremenljivosti storitev ter potreb in 
želja odjemalcev in uporabnikov. Poleg tržišča odjemalcev so za trženje storitev 
pomembna še tržišča referenc, dobaviteljev, vplivov in kadrov (tudi notranje 
okolje storitvene organizacije je tržišče); 

2. strategije trženja, ki so sestavni del celotne strategije podjetja in ki imajo za cilj 
ustvarjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu z 
razvojem in proizvodnjo novih – konkurenčnih izdelkov, osvajanje novih 
kupcev in novih trgov, ustvarjanje ustreznega imidža podjetja in doseganje 
primernega dobička za enostavno in razširjeno reprodukcijo (Devetak 1999, 
146). Pri njihovem snovanju je smiselno povezati značilnosti programov in 
udeležencev v trženju ter iz njih oblikovati značilnosti sestavin tržnega spleta 
storitvene organizacije; 

3. strategije do konkurentov, ki temeljijo na vlogah in medsebojnih razmerjih 
(vodja, tekmec, sledilec, kotičkar), veljajo v trženju storitev enako kot v trženju 
izdelkov; 

4. strategije kakovosti so pri trženju storitev najpomembnejše, saj je občutek 
tveganja v trženju storitev mnogo večji kot pri trženju izdelkov; 

5. določanje pogojev v trženju storitev vsebuje vse sestavine protivrednosti, ki jih 
dobavitelj storitev pričakuje od uporabnika kot protivrednost za koristi storitve – 
ceno, plačilni rok, zavarovanje, dobavne pogoje, čas in kraj menjave in podobno; 
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6. tržne poti za storitve, katerih smotri so navzočnost in dosegljivost, odzivnost oz. 
dobavni rok, dostopnost za porabnike, podoba in sodelovanje posrednikov in ki 
so pogojene predvsem s konceptom njihovega izvajanja – pri dobavitelju oz. 
izvajalcu, pri uporabniku ali na daljavo. 

2.2.2 Trženjski splet 7P 
V trženju se je uveljavila formula 4P, ki jo na kratko imenujemo trženjski splet. To 

je kombinacija trženjskih spremenljivk, ki jih mora podjetje kontrolirati za dosego 
ustrezne prodaje na ciljnem tržišču. V novejšem obdobju se je trženjski splet razširil z 
dodatnimi tremi prvinami, tako da pri obravnavanju storitev govorimo o formuli 7P 
(Devetak 1999, 4). 

Slika 2.2 Trženjski ali marketinški splet 

 

Vir: Devetak 2000, 5. 

Prvine trženjskega spleta 7P, kot ga prikazuje slika 2.2 so: 

1. Izdelek (angl. product), pri katerem so zlasti pomembni kakovost, oblika, barva, 
asortiman, embalaža, stil, blagovna znamka, servis, garancija, imidž; 

2. Cena (angl. price), ki je denarni izraz izdelka ali storitve; 
3. Prostor, razpečava, distribucija (angl. place), kar pomeni organiziran prevoz 

izdelkov po ustreznih prodajnih poteh do prodajnih mest oz. kupcev; 
4. Promocija (angl. promotion), s katero informiramo, spominjamo in prepričujemo 

pretekle, sedanje in bodoče potrošnike oz. kupce, da bi jim prodali določeno blago ali 
storitve; 

5. Ljudje (angl. people) kot izvajalci in potrošniki v procesu trženja; 
6. Procesiranje, izvajanje (angl. processing) storitev in 
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7. Fizični dokazi (angl. physical evidences), ki predstavljajo vse tisto, kar kupec 
vidi, sliši ali občuti v procesu trženja. 
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3 BANČNE STORITVE 

Bančne storitve imajo tako kot vse druge storitve določene značilnosti. Na nakupno vedenje 
potrošnikov pri nakupu bančnih storitev vplivata dve osnovni značilnosti storitev, in sicer: 

1. Odsotnost fizične substance, ki močno otežuje presojo kakovosti, saj potrošnik 
kupuje le niz obljub, dokazilo o kakovosti storitve pa dobi šele po njeni uporabi. 
Zato potrošnik išče fizične dokaze o storitvi v ugledu, velikosti, tradiciji banke, 
njenem osebju, tehnologiji in podobno. Šele nato se odloči za nakup storitve; in 
če je s kakovostjo zadovoljen, lahko z banko vzpostavi dolgoročno razmerje. 

2. Dvostranski tok informacij pomeni, da skuša banka pridobiti potrošnika skozi 
serijo dvosmernih transakcij. 

3.1 Kakovost bančnih storitev 
Pojem kakovosti je kljub naraščanju pomena na področju storitev še vedno 

neraziskan in neopredeljen koncept. Kakovost je nekaj nedoločenega, izmika se 
definiciji, zato obstaja tudi več razlag, kaj kakovost sploh je.  

Razširjena zamisel o trženju postavlja v ospredje zadovoljstvo uporabnika z izdelki 
in storitvami. Celovito obvladovanje kakovosti lahko označimo kot miselno revolucijo 
pri vodenju, kjer ima prioriteto kakovost, dobiček pa je postavljen kot dolgoročni cilj 
(Šostar 2000, 5). 

Kakovost praviloma opredeljujemo v povezavi s pričakovanji kupcev oz. 
uporabnikov. Kakovosten izdelek naj bi zadovoljil ali celo presegel zahteve in 
pričakovanja kupcev. Le-to vpliva na zaznavanje kakovosti, zato je s tem kakovost 
vedno v določeni meri subjektivna (Rusjan 1999, 268). 

Ključni element kakovosti je zadovoljstvo posameznika. Če so posameznikova 
pričakovanja nepotešena in presegajo kakovost izdelka oz. rezultat storitve, je 
posameznik nezadovoljen, če pa so pričakovanja manjša ali enaka dejanski kakovosti 
izdelka oz. rezultatu storitve, je posameznik zadovoljen. Na sliki 3.1, ki prikazuje model 
zadovoljstva posameznika, so nakazane tudi posledice, ki jih ima kakovost za 
zadovoljstvo ali nezadovoljstvo posameznika. Predpostavlja se, da se bo zadovoljna 
stranka odločila za ponovni nakup in bo ostala podjetju zvesta daljše časovno obdobje. 

Slika 3.1 Model zadovoljstva posameznika 

 

 
 

Kakovost in 
pričakovanje 

Zadovoljstvo 
posameznika 

 

Ponovni nakup 

Vir: Anderson in Fornell 1994, 247. 

Storitvena podjetja, torej tudi banke, izvajajo številne dejavnosti za zagotavljanje 
visoke kakovosti storitev. Oblikujejo strategijo za zadovoljitev potreb uporabnikov, kar 
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posledično vodi do njihove zvestobe. Prizadevajo si ohraniti kakovostno raven izvedbe 
storitev in stalno izobražujejo zaposlene na področju kakovosti, ki postajajo kreativni 
nosilci poslovne politike. 

Pri storitvah sta v ospredju izkustvena kakovost, ki jo uporabnik občuti šele po 
nakupu in kakovost zaupanja, ki jo uporabnik težko oceni tudi po uporabi storitve, saj 
ima premalo znanja za oceno uspešnosti in učinkovitosti opravljene storitve (Potočnik 
2000, 161). Prav zato uporabniki občutijo večje tveganje. Pri nakupih storitev se tako 
zanašajo na ustne informacije drugih kupcev. Če so kasneje s storitvijo tudi sami 
zadovoljni, ostanejo izredno zvesti ponudniku. 

Kakovost storitve je rezultat tako dobre storitve kot načina izvajanja zaposlenih. 
Pomembnost kakovostnega izvajanja storitev je za banko vidna na več področjih, in 
sicer (McGoldrick 1994, 268): 

1. Dobra storitev vodi do zadovoljnega kupca, s čemer si banka zagotovi njegovo 
zvestobo, ta pa širi dobro ime banke, s čimer si le-ta posredno zagotovi reklamo 
in pridobiva nove odjemalce. 

2. Kakovostno izvajanje storitev ponuja banki več možnosti za navzkrižno prodajo 
storitev. Zaposleni dobro poznajo obstoječe komitente in njihove potrebe, zato 
jim lahko predlagajo ustrezne storitve. 

3. Zadovoljni in motivirani zaposleni so bolj predani banki, kar zmanjšuje odliv 
kadra, nižji pa so tudi stroški uvajanja novo zaposlenih. 

4. Večanje ugleda banke vodi do možnosti odprave konkurence. Kupci so namreč 
pripravljeni plačati več, če vedo, da bodo kvalitetno servisirani. 

Za celovito obvladovanje kakovosti v banki so bistvenega pomena orientacija v 
odnos med »dobaviteljem in kupcem«, projekti za izboljšavo in merjenje kakovosti 
procesov, zgled vodstvenega osebja, vključevanje vsega osebja v organizaciji, 
vključevanje dobaviteljev, obvladovanje vseh procesov v organizaciji, odličnost v vseh 
opravilih, sistematično izvajanje izobraževanja za kakovost, periodično preverjanje 
stanja preko poslovodstva in drugo (Trebar in Brun 1993, 25). 

Kakovost kot osnova obstoječih in novih bančnih storitev je postala v današnjem 
času bistvenega pomena, saj se čedalje težje konkurira samo s ceno in raznolikostjo 
ponudbe. Poleg dejstva, da je banka, ki nudi visoko kakovost svojih storitev poplačana s 
prednostjo pred konkurenti, nudi takšna usmeritev še eno prednost. Namreč strategijo, 
ki temelji na odlični kakovosti storitev, za razliko od drugih vrst strategij, skorajda ni 
mogoče posnemati. Če je stranka zadovoljna, bo dojemala prehod h konkurenci kot 
povsem nepotrebno tveganje, prav tako pa so stranke običajno za kakovost storitve 
pripravljene plačati tudi nekoliko več, kar se posledično odraža ugodno tudi v 
pozitivnem rezultatu banke. 
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V nadaljevanju je na sliki 3.1 prikazana shema, kako lahko banka preko kakovosti 
vpliva na velikost dobička. 

Slika 3.2 Vpliv izboljšanja kakovosti na dobiček 

 

Izboljšanje kakovosti 

Sedanji 
porabniki 

 

Novi porabniki 
 

Porabniki storitev 
konkurence 

 

Nižji 
stroški na enoto 

 

Večji tržni delež 
(višje cene) 

 

Izboljšanje 
kakovosti 

 
 

Neposredni (primarni vpliv) 
Posredni (sekundarni vpliv) 

Vir: Potočnik 2000, 174. 

3.2  Trženje bančnih storitev 
Trženje storitev je težje kot trženje izdelkov. Zato ker lahko značilnosti izdelkov 

zaznamo s čutili in na podlagi tako pridobljenih informacij v grobem ocenimo kakovost 
izdelka, pri storitvah to ni mogoče. Pri trženju storitev, kar velja še posebej za bančne 
storitve, je izjemnega pomena interaktivni proces med izvajalcem in porabnikom 
storitve (aktivno vključevanje porabnikov v oblikovanje in izvedbo storitve), ki zahteva 
oblikovanje trženja na podlagi medsebojnih odnosov (angl. relationship marketing).  

Banka mora najti načine, kako narediti tisto, kar je neotipljivo (storitev), otipljivo 
(dokazi storitve), in kako povečati produktivnost izvajalcev storitve, ki so neločljivo 
povezani z njo. Stranka, ki pride po kredit v banko, vidi druge stranke, ki čakajo na 
enako ali podobno storitev, zazna fizično okolje (stavbo, opremo, notranjo ureditev), 
opazi zaposlene, pride v stik z referentom za kredite. To je del, ki ga vidi, ne vidi pa 
tega, kar se dogaja v ozadju, kjer poteka proces obdelave vloge za kredit, njene 
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odobritve ali zavrnitve. Ta proces podpira vidni del storitve. Zato trženje storitev ni le 
zunanje, ampak tudi notranje in odzivno (Potočnik 2000, 87). 

Bistvena značilnost zunanjega trženja (angl. external marketing) je priprava 
trženjskih aktivnosti, oblikovanje storitve, določitev cene, izvedba tržnega 
komuniciranja in posredovanje storitve s pomočjo posrednikov. 

Odzivno trženje (angl. interactive marketing) opisuje sposobnost vseh zaposlenih, 
da porabnika zadovoljijo tako z vidika tehnične in funkcionalne kakovosti storitve. 
Poleg vrhunske tehnologije morajo ponuditi tudi vrhunski pristop. 

Notranje trženje (angl. internal marketing) pomeni delo, ki ga opravi podjetje, ko 
usposablja in motivira svoje zaposlene, da dobro strežejo porabnikom (Potočnik 2000, 
87–88). V zadnjem času postaja notranje trženje nepogrešljiva sestavina vsakega 
strateškega razmišljanja tako v trženju samem kot tudi v managementu nasploh. 
Zamisel o dvostranski usmeritvi marketinških aktivnosti izvira iz spoznanja, da mora 
organizacija, ki hoče stalno izboljševati kakovost, upravljati ne le z zunanjimi, pač pa 
tudi s tako imenovanimi notranjimi potrošniki, svojimi zaposlenimi. Vsakdo ima 
namreč svojega kupca tudi navznoter in ne le navzven. S sodelavci izmenjuje izdelke, 
dokumente in sporočila na način enakovredne menjave. Na ta način in seveda ob 
primernih oblikah notranjega komuniciranja dosežemo, da celotno podjetje razmišlja in 
deluje marketinško, kar je tudi cilj notranjega trženja. Posledice so vidne predvsem v 
lažjem uresničevanju skupnih strategij, izboljševanju kakovosti, zniževanju stroškov in 
dobrih medsebojnih odnosih, ki vladajo v takem podjetju (Potočnik 2000, 88).  

Trženje bančnih storitev je eden najpomembnejših procesov v banki, ki ima tako 
kot vsi procesi svoj začetek in konec; začne se s pripravo bančnika na trženjske 
aktivnosti in v najugodnejšem primeru konča s pridobitvijo novega partnerja, ki z banko 
vzpostavi poslovno sodelovanje na več področjih. 

Pri trženju bančnih storitev je na voljo več distribucijskih poti, preko katerih se 
lahko vzpostavi stik s stranko. Na področju poslovanja z občani je še vedno najbolj 
običajna osebna prodaja bančnih storitev, pri kateri je zaenkrat še vedno stranka tista, ki 
povprašuje po določeni storitvi, vendar lahko v bodoče pričakujemo, da jo bo zamenjala 
obratna pot, ko bo bančni komercialist tisti, ki bo s čim bolj proaktivnim pristopom 
stranki ponudil storitev in jo tudi prodal. Pomembno je, kako stranki bančne storitve 
predstavimo, ugotavljamo in analiziramo njene potrebe, ji svetujemo in ji pomagamo pri 
odločitvi. Bistvenega pomena pri tem sta znanje in strokovnost ter pozitivni pristop 
bančnika v procesu prodaje bančne storitve. 

Proces trženja bančnih storitev zajema več faz, pri čemer so za uspešno prodajo in 
izpolnitev potreb in pričakovanj strank vse enako pomembne. Te faze so: 

1. načrtovanje trženjskih aktivnosti – priprava, 
2. vodenje razgovora s stranko – proaktivna prodaja, 
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3. sprejem potrebne dokumentacije, 
4. pregled sprejete dokumentacije, 
5. priprava predloga za odobritev in odobritev naložbe, 
6. realizacija naložbe, 
7. poprodajne aktivnosti – spremljava komitenta. 

Aktivnosti po zaključeni prodaji zajemajo spremljavo stranke, ugotavljanje njenega 
zadovoljstva z opravljeno storitvijo in s storitvami, ki jih tudi sicer že uporablja, ter 
ugotavljanje njenih potreb in pričakovanj kot uvod v nov ciklus trženja in prodaje nove 
storitve. 

3.3  Trženjski splet bančnih storitev 
Trženjski splet bančnih storitev je sestava trženjskih aktivnosti, ki jih banka 

uporablja za uresničitev svojih trženjskih ciljev na ciljnem trgu. Z dobro povezanostjo 
vseh njegovih prvin, banka dosega večje in boljše učinke pri prodaji storitev, kar vodi k 
uresničevanju njenih temeljnih strateških ciljev in se v končni fazi odrazi v ugodnih 
poslovnih in finančnih učinkih. 

Ob razmišljanju o trženjskem spletu za bančne storitve je potrebno poudariti, da 
mora izvajalec (banka) celovito obravnavati, obvladati ter izvajati naročene storitve in 
jih prilagajati plačilno sposobnim kupcem (strankam). V zvezi s tem mora banka 
oblikovati trženjski splet v smislu zahtev konkurenčnega pozicioniranja, pri katerem sta 
porabnik in ciljni trg v središču pozornosti (Jančič 1990, 91…po Devetak 2000, 7). 
Sodobne trženjske metode temeljijo na naslednjih prvinah (Devetak 2000, 36): 

1. osredotočenje na ohranjanje odjemalcev in ne na posamični menjalni odnos; 
2. poudarek je na vrednosti za odjemalca in ne na značilnostih storitve; 
3. dolgoročnost prevladuje pred kratkoročno perspektivo; 
4. poudarek je na visoki ravni ponujanja storitev odjemalcu; 
5. visoka stopnja izvedbe v korist odjemalca; 
6. visoka stopnja komuniciranja z odjemalcem; 
7. kakovost se nanaša na celovito obvladovanje sestavnih delov izvedbe in ne zgolj 

na operacije ali končni rezultat.  

Prvine sodobnih trženjskih metod so dobra osnova za oblikovanje trženjskega 
spleta za bančne storitve. Najugodnejši trženjski splet za storitve temelji na izbiri in 
povezovanju tistih tržnih instrumentov, ki se medsebojno podpirajo in vplivajo na 
doseganje večjega skupnega učinka, kot je vsota posameznih učinkov (Potočnik 2000, 
96-97). 

Trženjski splet za bančne storitve je sestavljen iz sedmih trženjskih instrumentov 
(7P) in sicer: 
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1. storitev (angl. product) kot osnovna korist za stranko – stanovanjski kredit; 
2. cena (angl. price) kot razmerje med stroškom in koristjo za stranko – obresti so 

cena za stanovanjski kredit; 
3. tržne poti (angl. place) preko katerih se storitev izvaja – osebni kontakt s 

stranko, preko posrednikov, na sejmih in podobno; 
4. tržno komuniciranje (angl. promotion), s katerim neposredno in posredno 

informiramo stranko o ponudbi in jo prepričujemo za nakup – osebna 
predstavitev pogojev za najem stanovanjskega kredita, predstavitev ponudbe na 
internetu, v medijih množičnega obveščanja in podobno; 

5. udeleženci (angl. people) so izvajalci in kupci storitve – stranka povprašuje po 
stanovanjskem kreditu, bančni delavec ji predstavi ponudbo; 

6. storitveni proces (angl. processing) odobritve, uporabe in ukinitve, kot ga 
dojema stranka – odobritev, izplačilo, odplačevanje in zaključek stanovanjskega 
kredita; 

7. fizični dokazi o opravljeni storitve (angl. physical evidences) so pojavne oblike 
storitve, ki jih stranka lahko otipa in oceni – prostor, kjer se odvija proces 
odobravanja stanovanjskega kredita, obrazci za pridobitev stanovanjskega 
kredita in podobno. 
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4 STANOVANJSKI KREDITI 

Stanovanjski krediti so del ponudbe bank, katerih bistvena značilnost je plasiranje 
sredstev v reševanje bivalnih potreb prebivalstva. 

4.1 Splošno o kreditiranju 
Beseda kredit izhaja iz latinskega glagola »credere«, kar pomeni verovati, zaupati. 

»Creditum« je to, kar je zaupano, dano na upanje. Dati na kredit oz. kreditirati torej 
pomeni dati na upanje. Tisti, ki kredit da, je kreditor – upnik, tisti, ki kredit prejme 
(torej, ki je dobil nekaj na kredit), pa je debitor – dolžnik. Pravno razmerje, ki je nastalo 
med njima zaradi kreditiranja, je kreditno razmerje, ki se imenuje kredit. To razmerje je 
z upnikove strani terjatev, z dolžnikove strani pa dolg, pri čemer gre za medčasovno 
menjavo, saj sta dajatev in nasprotna dajatev časovno razmaknjeni (Ribnikar 1988, 4). 

Prve oblike kreditiranja so se pojavile več kot dva tisoč let pred pojavom denarja. Stari 
sumerski dokumenti izpričujejo, da so okrog 3000 let pred našim štetjem uporabljali kredit, 
ki je temeljil na posojilih v žitu po prostornini in na posojilih v kovini po teži. Zapise o 
kreditih so našli tudi najmanj 3000 let nazaj v civilizacijah Babilona, Asirije in Egipta. 
(Bass 1995, 4). Pri prvih, t.i. »naturalnih« kreditih, so bile tudi obresti izplačane v istem 
konkretnem blagu, v katerem je bil dan in nato vrnjen kredit (Čibej 1998, 9). 

Prvi oprijemljivejši dokazi o kreditiranju v Evropi segajo v 12. stoletje. Prva oblika 
kredita, ki se je pojavila v Evropi, je bil trgovski kredit. Takrat je slonela celotna trgovina 
zahodne Evrope na velesejmih, ki so trajali po več tednov, v glavnem po različnih mestih 
francoske pokrajine Champagne. Na teh sejmih so se pojavljali trgovci, ki so kupovali in 
prodajali blago v različnih valutah in vzpostavljali mrežo kreditnih dogovorov. Z uporabo 
»Cambium Contract«, nekakšnih valutnih pogodb, so se sredstva prenašala z enega mesta 
na drugo, s tem, da je vmes preteklo nekaj dni ali celo tednov. Te pogodbe lahko 
obravnavamo kot prve materialne dokaze o začetku kreditiranja v Evropi (Bass 1995, 5). 

Največ primerov trgovskega kredita je bilo torej v Franciji, nato pa še v Italiji in 
Angliji v 13. stoletju, kjer se je preko kredita sklepalo večino kupčij glede osnovnih 
potrebščin, kot so bile žitarice, vino, oblačila, volna in drugo. Pozneje so se zelo hitro 
razvile različne tehnike kreditiranja. V 14. stoletju se je razvila v italijanskih mestnih 
državah nekakšna menjalna menica, ki je urejala zapleten odnos med upnikom in 
dolžnikom na enostavnejši način, kot prej omenjeni »Cambium Contract«. Pri različnih 
novih tehnikah kreditiranja so se pojavile različne zlorabe, kar je upočasnilo razvoj 
kreditiranja. Uporaba trgovskega kredita se je nato začela ponovno širiti šele v 18. 
stoletju in v začetku 19. stoletja. To so pospešile majhne podeželske banke, ki so hitro 
rasle in posojale denar lokalnim industrijalcem. Kredit je igral pomembno vlogo pri 
razvoju industrije v takratni Angliji (Bass 1996, 6). 
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Skozi 19. stoletje so se spremenile tako tehnike kot tudi instrumenti kreditiranja. Leta 
1800 je bilo v Angliji 3% transakcij opravljenih s čeki, 70% s prej omenjenimi nekakšnimi 
menjalnimi menicami, 27% pa je bilo plačil z gotovino. Ta razmerja so se pozneje (omenja 
se leto 1875) precej spremenila predvsem zaradi povpraševanja poslovnega sveta po 
enostavnejših načinih prenosa denarja med takratnimi podjetji (Bass 1995, 7). 

V nasprotju s trgovskim kreditom, ki se je v Evropi pojavil precej zgodaj, pa lahko 
o pojavu potrošniškega kredita na evropskih tleh govorimo šele v 19. stoletju. Rast plač 
in življenjskega standarda, povezana s tehnikami množične produkcije, je privedla do 
čedalje večjega povpraševanja po potrošniških dobrinah in s tem tudi potrebi po 
potrošniškem kreditiranju. Naraščajočemu povpraševanju po potrošniškem kreditiranju 
so se banke prilagodile šele po letu 1950. 

Trgovski in potrošniki krediti so se z določenimi spremembami obdržali vse do 
danes. V 20. stoletju, posebej še po drugi svetovni vojni, so se pojavile nove vrste 
kreditnih poslov, ki so zadovoljevali še druge potrebe posameznikov in organizacij, kot 
so stanovanjski krediti, investicijski krediti in podobno. 

4.2  Trženje stanovanjskih kreditov 
Trženje stanovanjskih kreditov je proces, ki poteka po določenem zaporedju. 

Najprej je v ospredju analiza in ugotavljanje potreb stranke. Posameznikove potrebe po 
finančnih produktih je namreč izredno težko opredeliti. Poznavanje dejavnikov 
odločitve o nakupu nam pri tem zelo pomaga. O nakupu namreč odločata dva glavna 
dejavnika – razumski in čustveni. Razumski dejavnik vsebuje organizacijske potrebe, ki 
so lažje določljive in kupcu precej jasne. Ostale potrebe so del čustvenega dejavnika 
odločitve, ki zadeva odločitve na podlagi trenutnega razpoloženja kupca, njegovih 
čutnih zaznav, osebne naklonjenosti in zaupanja do nekoga, ki je priporočil storitve in 
podobno. 

Naslednja faza v procesu trženja stanovanjskih kreditov zajema predstavitev 
obstoječe ponudbe in iskanje pravega produkta v skladu z ugotovljenimi potrebami 
stranke. V tej fazi je izjemnega pomena osebna komunikacija med bančnim delavcem in 
stranko, saj je prav od uspešnega zaključka te faze odvisna nadaljnja prodaja 
stanovanjskega kredita. 

Uspešnost predhodne faze pomeni za stranko zadovoljitev njenih potreb, za banko 
pa odprto pot za uspešno sklenitev posla, ki pa se ne sme končati z realizacijo posla, 
temveč se mora nadaljevati v poprodajnem spremljanju stranke in v nenehni skrbi za 
ohranjanje njene dolgoročne zvestobe banki. Le tak način vodi banko k realizaciji 
njenih strateških ciljev, katerih končni rezultat ni le preživetje v vse ostrejši konkurenci 
na trgu, temveč v dolgoročnem uspešnem poslovanju. 
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4.3 Osebna prodaja stanovanjskih kreditov 
Osebna prodaja temelji na posebni prodajni tehniki (umetnosti prodajanja) in 

psihologiji prodajanja, a splošno uveljavljene opredelitve, kaj je osebna prodaja, ni. 
Praviloma jo pojasnjujemo opisno in sicer: kot osebni stik vsaj dveh oseb - to je 
prodajalca in kupca; kot soglasno izraženo voljo prisotnega prodajalca in kupca ter kot 
medčloveški odnos, v katerem se potencialni kupec seznani s ponudbo in prepriča o 
tem, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka (Potočnik 
2001, 316-318). 

Osebna prodaja zajema več trženjskih aktivnosti, med drugim tudi ustno 
predstavljanje izdelkov ali storitev. Pri osebni prodaji angažiramo prodajalce, ki morajo 
celovito obvladati vsebino trženjskega spleta, organizacijo, konkurenco, obstoječe in 
druge kupce. Osebno prodajo lahko organiziramo na podlagi geografskih, proizvodnih, 
tržno-segmentacijskih ali kombiniranih kriterijev. Kljub temu, da je osebna prodaja 
razmeroma draga, je izredno učinkovita (Devetak 1999, 121). Osebna prodaja zajema: 

1. prodajne predstavitve, 
2. prodajna srečanja, 
3. številne spodbujevalne programe, 
4. prodajne vzorce, ki jih ponudijo bančni predstavniki. 

Osebno prodajo lahko organiziramo tudi na sejmih in prodajnih razstavah. Tudi 
Kotler (1996, 597) uvršča sejme in prodajne razstave na področje osebne prodaje 
(Devetak 1999, 121). 

V primerjavi z drugimi komunikacijskimi dejavnostmi, ima osebna prodaja vsaj tri 
prednosti in sicer: ustvarja stik in možnost za hitro prilagajanje; omogoča različna 
razmerja med sodelujočimi in zahteva, da se nasprotna stran med samim prodajnim 
procesom odzove pozitivno ali negativno (Potočnik 2001, 320). 

Ne glede na hiter razvoj novih komunikacijskih poti na področju prodaje bančnih 
storitev, pomen osebne prodaje še vedno narašča in je prav na področju prodaje 
stanovanjskih kreditov izjemnega pomena. Uspeh osebne prodaje je v veliki meri 
odvisen od bančnih tržnikov in od ustrezno zastavljenega modela prodaje bančnih 
storitev. 

4.3.1 Lik uspešnega bančnega tržnika 
Uspešen bančni tržnik je delavec banke, ki hitro in kakovostno postreže točno 

določeno stranko z bančnimi storitvami, ki jih stranka potrebuje in ji pri tem tudi 
svetuje. Imeti uspešne bančne tržnike je predpogoj za doseganje planiranih kratkoročnih 
in dolgoročnih ciljev banke in sicer iz sledečih razlogov: 
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1. banka se želi usmeriti predvsem na segmente zahtevnih, premožnejših, za 
banko profitabilnih potrošnikov, ki ne želijo stati v vrstah in ki potrebujejo tudi 
finančno svetovanje; 

2. strankam želi ponuditi in prodati tudi druge bančne produkte, ki jih brez 
neposredne ponudbe ne bi uporabljale; 

3. banka lahko doseže večji dobiček, če osnovni bančni ponudbi pridruži dodano 
vrednost, kar uspešni tržnik vsekakor je; 

4. kakovost bančnih storitev se bo z uspešnim tržnikom prav gotovo povečala. 

Banka od uspešnega tržnika pričakuje, da profesionalno postreže izbrane stranke s 
storitvami, ki jih le-te potrebujejo, da jim svetuje, ponudi tudi tiste bančne produkte, za 
katere stranke še ne vedo in ki jih niso imele namena uporabljati, ter da spremlja 
finančno poslovanje strank tudi takrat, ko le-te zapustijo bančno poslovalnico. 

Za opravljanje vseh teh nalog mora biti tržnik posebej usposobljen in izobražen, pri 
tem pa se pričakuje tudi njegova samoiniciativnost. Poznati mora celovito ponudbo s 
svojega področja poslovanja, položaj banke na trgu in v grobem tudi ponudbo 
konkurenčnih bank. Biti mora komunikativen in pogajalsko spreten. 

Uspešna prodaja bančnih produktov temelji na dobrem poznavanju stranke, ponudbe banke 
in samega sebe. Uspešnost prodaje je močno odvisna tudi od tega, kako zna tržnik komunicirati. 

Ne glede na to, kako tuje se sliši izraz »komunicirati«, slovenščina drugega izraza 
za to zapleteno dogajanje ne pozna. V literaturi najdemo celo tako nenavadno zveneče 
besedne zveze, kot je »medosebna komunikacija«2 (angl. interpersonal 
communication). Zakaj ne govorimo o »pogovarjanju«? Zato, ker medosebna 
komunikacija obsega tri pomembne dejavnike, ki vplivajo na njeno učinkovitost. To so: 

1. govorica telesa, 
2. zven glasu, 
3. besede. 

Vsak človek, tako tudi tržnik, je kombinacija teh treh glavnih elementov medosebnega 
komuniciranja. Medosebno komuniciranje je govorjenje in poslušanje, je celoten vtis o 
nekom, ki govori. 

Izrednega pomena je komunikacija pri vodenju prodajno svetovalnega razgovora s 
stranko. Uspešen prodajni razgovor poteka v proaktivnem prodajnem procesu skozi 5 faz 
(Interno gradivo Izbrane banke 1999, 46): 

1. pozdrav – faza srečanja; 
2. analiza, ugotavljanje in ustvarjanje potrebe; 

                                                 
2 Pojem »medosebna komunikacija« pomeni osebno komuniciranje med dvema osebama – 

to je: govorjenje, aktivno poslušanje in posredovanje povratne informacije. 
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3. predstavitev bančnega produkta ali storitve in argumentacija koristi; 
4. obravnavanje ugovorov in argumentacija ponudbe; 
5. tehnika zaključka – uspešno končan prodajni razgovor. 

Pozdrav – faza srečanja 
Ob prihodu stranke mora biti tržnik pozoren na naslednje stvari: 

1. Stranko je vedno potrebno pozdraviti stoje in se z njo rokovati. 
2. Stranko je treba pogledati v oči in med razgovorom vzdrževati očesni kontakt. 

Umikanje pogledu in beganje z očmi kaže na to, da skuša tržnik stranki nekaj 
prikriti. 

3. Imeti je potrebno vzravnano telesno držo, ki odseva notranjo naravnanost človeka 
in vpliva na njegovo razpoloženje. 

4. Tržnik mora biti ustrezno oblečen. Pri obleki so pomembni naslednji dejavniki: 
eleganca (lepe, skladne oblike in barve), urejenost in negovanost. Urejenost in 
negovanost veljata tudi za pričesko, obraz, roke. 

5. Zavedati se je potrebno izgovorjenih besed, telesnih gibov in obrazne mimike; 
večkrat »govorica telesa« sporoča sogovorniku več kot besede. 

6. Nasmeh je bistvena sestavina razgovora s stranko; samo prijazen in pokončen 
tržnik lahko pričakuje, da bo uspešno tržil bančne storitve. 

Pomembno je, da tržnik prvi prične pogovor. Tisti, ki pogovor prične, ga navadno 
tudi nadzoruje in usmerja. 

Analiza, ugotavljanje in ustvarjanje potrebe 
Sodobni model trženja in prodaje storitev temelji na dobrem poznavanju stranke ter 

ugotavljanju in analiziranju njenih potreb. Prodati bančni produkt ali storitev že dolgo 
ni več končni cilj uspešnega prodajnega procesa, temveč je cilj izpolniti želje in potrebe 
stranke v tej meri, da bo postala zvest komitent banke, zadovoljen z njenimi storitvami. 

Posameznikove potrebe po finančnih produktih je izredno težko opredeliti. Določanje 
potreb stranke zahteva temeljit premislek, izkušeno raziskovanje in pozorno poslušanje, 
opazovanje in razlago. Pri ugotavljanju potreb stranke tržnik sprašuje zato, da bi: 

1. omogočil sogovorniku, da pokaže in izrazi svoje želje, 
2. usmeril tokove informacij, kot ustreza banki, 
3. speljal razgovor na novo področje in pridobil nove informacije, 
4. preveril svoja stališča in predloge, 
5. prevzel ali obdržal pobudo v razgovoru in podobno. 

Temeljna delitev vprašanj, ki naj jih tržnik uporablja pri razgovoru s stranko je 
delitev na odprta in zaprta vprašanja (Interno gradivo Izbrane banke 1999, 53): 
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1. Odprta, splošna vprašanja so tista, na katera obstaja neomejeno število 
odgovorov, spodbujajo sogovornika in širijo obravnavano področje, izvabljajo 
informacije. Sogovorniku ne dopuščajo, da bi nanje odgovoril z enozložnicama 
»da« ali »ne«. Primerna so za začetek razgovora, predvsem za proces 
ugotavljanja potreb stranke. 

2. Zaprta, direktna vprašanja so na videz bolj učinkovita, saj terjajo od 
sogovornika da se opredeli za eno izmed maloštevilnih možnosti. Prinašajo 
lahko jasne odgovore, pa tudi omejujejo, zavirajo ustvarjalno sodelovanje. 
Primerna so ob koncu razgovora, ko o možnem sklepu skoraj ni več dvomov. 

Med razgovorom so tržniku v pomoč tudi: 

1. alternativna vprašanja (ali – ali), ki »prisilijo« stranko, da se odloči med dvema 
možnostma, 

2. kontrolna vprašanja, s katerimi tržnik povzame, kaj je bilo rečeno oz. preverja, če 
je povedano tudi prav razumel, 

3. navajajoča vprašanja, ki vodijo sogovornika v želeno smer in podobno. 

Določanje potreb stranke ima naslednje faze: 

1. Uvod – tržnik stranko prijazno povpraša po vzrokih za srečanje. 
2. Otvoritveno vprašanje – tržnik ga postavi zato, da stranka prične govoriti. 

Vprašanje naj bo splošno in naj stranki omogoči, da se razgovori. 
3. Poslušanje – iz pripovedovanja poskuša tržnik ugotoviti strankine potrebe. 
4. Postavljanje dodatnih vprašanj – pomoč pri ugotavljanje potreb, situacij in 

problemov, da se potrebe razvijejo in da tržnik lahko določi njihove dimenzije. 
5. Zaključek – tržnik povzame iz razgovora ugotovljene potrebe, prepriča se, da je 

stranko prav razumel in da razume, kaj stranka od njega pričakuje, predlaga 
naslednji korak. 

Predstavitev bančnega produkta, storitve in argumentacija koristi 
Pri bančnih produktih in storitvah je potrebno ločiti lastnosti, prednosti in koristi 

produktov in storitev, zato je izredno pomembno, da tržnik sam dobro in izčrpno pozna 
celotno bančno ponudbo. Njegova odgovornost je, da se redno in sproti izobražuje ter 
da pozna in obvlada vse novosti, ki se pojavljajo v bančni ponudbi. Prav tako je za 
uspešno prodajo bančnih produktov in storitev pomembno poznavanje koristi, ki jih le ti 
nudijo stranki, vse dobre strani produktov in storitev ter seveda vsaj okvirno poznavanje 
podobnih produktov, ki jih nudijo konkurenčne banke. 

Obravnavanje ugovorov in argumantacija ponudbe 
Nobena prodaja se ne konča brez ugovorov ali pomislekov, ki jih ima stranka pred 

nakupom produkta ali storitve. Pomisleki izražajo strankino negotovost, morda tudi 
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nerazumevanje predstavljenih bančnih storitev, istočasno pa tudi zainteresiranost 
stranke za nakup storitve. Ugovori pomagajo bančnemu tržniku ugotoviti, kaj je 
potrebno v prodajnem procesu še postoriti, da bi bila stranka čimbolj zadovoljna. Za 
tržnika je zelo pomembno spoznanje, da so ugovori preprosto vprašanja strank, da bi 
pridobile več informacij in jih ne smejo smatrati kot osebno kritiko. 

Če se zgodi, da stranka predlog zavrne ali ima samo pomisleke, tržnik nikoli ne 
sme reagirati čustveno. V takem primeru mora najprej ugotoviti vzrok zavrnitve in 
poiskati nadomestne predloge. Morda stranka še ni povsem prepričana, zato je naloga 
tržnika, da ugotovi, kaj še manjka, da bi stranka ponudbo sprejela. Šest stopenjski 
model za upravljanje z ugovori je tržniku v pomoč, da ve, kako v takšni situaciji ravnati 
(Interno gradivo Izbrane banke 2000b, 93): 

1. Tržnik mora prisluhniti ugovorom in ne sme prekinjati stranke, dokler le ta ne 
pove vseh pomislekov in ugovorov. Tiho poslušanje namreč pomeni za stranko 
določen pritisk, kar je za tržnika v nadaljevanju razgovora določena prednost. 

2. Nevtralno soglasje pomeni, da tržnik stranke ne sme takoj prepričevati s svojimi 
argumenti v korist ponudbe. 

3. Razjasnitev ugovora – tržnik poskuša pridobiti dodatne informacije glede ugovora 
in dodatno pojasnitev in s tem prisiliti stranko, da argumentira svoje razloge za 
zavrnitev predstavljene ponudbe. 

4. Kontrolno vprašanje – tržnik povzame razloge stranke, s kontrolnimi vprašanji 
preveri, če je vse povedano pravilno razumel in ugotovi, če stranki lahko izdela 
alternativno ponudbo oziroma če lahko njene ugovore reši. 

5. Pogojno soglasje – tržnik poskuša od stranke pridobiti pogojno soglasje, npr: 
»Predpostaviva, da bova rešila ta problem, ali se boste potem odločili za 
ponudbo…«? Stranka se v takšnem položaju mora opredeliti ali sprejme ponudbo 
ali pa mora poiskati nov ugovor za njeno zavrnitev. 

6. Argumentacija – če tržnik uspe doseči pogojno soglasje, ponovno argumentira 
ponudbo, pri čemer posebej poudari prednosti in koristi produkta ali storitve za 
stranko. 

Zaključek prodajnega razgovora 
Prodajni razgovor tržnik zaključi s strinjanjem stranke, da potrebuje predlagan 

bančni produkt oziroma storitev. Končni rezultat prodajnega razgovora je varna, 
zanesljiva in dobičkonosna naložba za banko. 

Ko se stranka odloči za bančni produkt oziroma storitev, se mora tržnik s stranko 
natančno dogovoriti za naslednji sestanek ter točno definirati, kaj mora do takrat 
postoriti stranka in kaj tržnik. Dogovora se je potem potrebno tudi strogo držati. V 
nasprotnem primeru lahko tržnik z neprofesionalnim in neposlovnim odnosom do 
stranke uniči vse, kar je z dobro vodenim prodajno-svetovalnim razgovorom zgradil. 

23 



Stanovanjski krediti 

Osrednji del na področju storitev predstavlja prav njihovo izvajanje. Zadovoljstvo 
naročnika je v veliki meri odvisno od cene, uspešnosti, kakovosti in pravočasnosti 
izvedene storitve. Izvajalec storitve mora, poleg tega da ustvarja dobiček, stremeti za 
tem, da ustvari pri porabnikih zaupanje, ki mu zagotavlja poslovanje tudi v prihodnosti. 
To pa je zelo povezano z zadovoljstvom, ki ga ima stranka po opravljeni storitvi. K 
zadovoljstvu kupca prispeva tudi kulturen in posloven odnos izvajalca. (Devetak 2000, 
120). 

4.3.2 Model prodaje bančnega produkta ali bančne storitve 
Prodajanje bančnih produktov in storitev ima kot vsak proces svoj začetek in 

konec. Začetek procesa je priprava tržnika na prihod stranke, konec procesa prodaje pa 
je dosežen, ko stranka kupi produkt ali storitev in ko spremljamo zadovoljstvo stranke z 
bančnim produktom ali storitvijo in banko nasploh. 

Tabela 4.1 Proces prodaje bančnih produktov in storitev 

I. Priprava II. Razvoj III. Zaključek 
A. Načrtovanje pred prodajo 

- dober prvi vtis 
- informacije o produktih 
- podatki o stranki 
- potrebni obrazci in 

promocijski material 

A. Uvod v prodajo 
- stoje pozdraviti stranko 
- povprašati po potrebah 
- vprašanje/vprašanje 
- predstava o prodajni poti 
 

B. Analiza potreb 
- spraševanje: splošno in 

finančno 
- ugotovitev finančnih potreb 
- preverjanje 
- iskanje pravega produkta ali 

storitve za zadovoljitev potreb 

A. Izvedba storitve 
- zaključek prodaje 
- obvladovanje pripomb 

stranke 
 
B. Spremljanje stranke 

- pritožbe in mnenja 
- osveščanje strank 

Vir: Interno gradivo Izbrane banke 2004, 86. 

Dober tržnik naredi iz procesa prodaje verigo, saj prodaja enega produkta ali 
storitve predstavlja začetek prodaje druge. Če prodajo bančnih produktov ali storitev 
pojmujemo kot proces, jo lahko razdelimo na tri stopnje: pripravo, razvoj in zaključek 
(glej tabelo 4.1). Prodaja, kjer stranki ponudimo tudi produkte in storitve, ki jih prvotno 
ni hotela ali nameravala koristiti, se imenuje navzkrižna prodaja. 
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4.4 Trženje stanovanjskih kreditov s pomočjo interneta 
O elektronskem bančništvu govorimo takrat, ko pride banka s svojo ponudbo k 

porabniku, na tržni poti pa si pomaga z dosežki sodobne informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije. 

Ob razvoju informacijske tehnologije so se začele spreminjati tudi navade in 
potrebe uporabnikov bančnih storitev. Zaradi napornih in dolgih delavnikov, zaradi 
pomanjkanja časa ali pa preprosto zaradi udobja, si ljudje želijo opraviti čedalje več 
bančnih storitev, ne da bi jim bilo potrebno stopiti v bančno poslovalnico. Prav zaradi 
tega banke v ospredje svojih razvojnih načrtov uvrščajo izpopolnitev in širitev 
poslovanja preko interneta, kar jim omogoča zadovoljitev porabnikovih potreb, s tem pa 
ohranitev njihove zvestobe. 

Eden od produktov, ki ga banke tržijo z uporabo nove, sodobne tehnologije, so 
stanovanjski krediti. Primerno in prijazno oblikovana spletna ponudba nudi 
uporabnikom dovolj osnovnih informacij za pomoč pri odločitvi za najem 
stanovanjskega kredita. Na ta način je zainteresiranim uporabnikom omogočena hitrejša 
pot do realizacije posla, saj v začetni fazi obisk banke ni potreben. 

4.4.1 Razvoj in opredelitev interneta 
Internet je svetovno računalniško omrežje, ki je sestavljeno iz med seboj povezanih 

omrežij. Nova pridobitev računalniške tehnologije je zbližala svet, saj je komuniciranje 
preko interneta hitro, enostavno. Informacija lahko v slikovni, zvočni in tekstovni obliki 
v nekaj sekundah seže v katerokoli državo. Gre torej za medij, ki ga tako podjetja kot 
tudi posamezniki uporabljajo za pridobivanje informacij, za medsebojno komuniciranje, 
raziskovanje, trženje različnih storitev, izobraževanje ali zgolj za zabavo. 

Začetki razvoja interneta segajo v leto 1969, ko so v ameriškem obrambnem 
ministrstvu spoznali pomembnost računalniških omrežij, jih začeli raziskovati in 
razvijati predvsem v vojaške namene. Tako je posebna služba znotraj ameriškega 
obrambnega ministrstva Advanced Research Projects Agency (ARPA) zgradila omrežje 
ARPAnet. Čeprav je bilo omrežje zgrajeno z vojaškimi sredstvi, pa so ga razvili 
večinoma na univerzah. Bilo je precej stabilno, varno, dostopno in predvsem bolj 
uporabno. Kasneje je agencija ARPA predala omrežje National Science Foundation 
(NSF), zato se je preimenovalo v NSFnet, ki tudi danes še vedno oskrbuje del 
komunikacijske hrbtenice. Kasneje se je predvsem zaradi številnih podjetij in vladnih 
ustanov ogrodje interneta tako razraslo, da je NSF precejšen del omrežja NSFnet 
prodala komercialnim ponudnikom internetnih storitev. Celo za povezave med ZDA in 
drugimi državami skrbijo vladne ustanove in zasebna podjetja. (Hoffman 1996, 13 - 18). 

S pospešenim razvojem svetovnega računalniškega omrežja, so se ponudile nove 
poslovne možnosti tudi za banke in druge finančne institucije. Tiste, ki so se najhitreje 
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začele zavedati pomembnosti novega medija in se nanj tudi odzvale, žanjejo danes velik 
uspeh. 

Večina bank je internet najprej izkoristila za postavitev svoje spletne strani, kjer so 
lahko z uporabo različnih oblik (zvok, slika, grafika, video) na zanimiv način 
predstavile sicer suhoparne informacije o ponudbi bančnih storitev. S tem je bil vsem 
obiskovalcem spletnih strani omogočen enostaven in hiter dostop do želenih informacij 
in predvsem do primerjave ponudb različnih bank. 

4.4.2 Prednosti in slabosti spletnega bančništva 
Banke se danes spopadajo z zelo močno konkurenco, ki ji bodo kos le, če bodo 

znale pritegniti in obdržati kupce s čim boljšo zadovoljitvijo in izpolnitvijo njihovih 
potreb. Poskrbeti morajo, da bo skupna vrednost v očeh kupca, razlika med celotno 
vrednostjo in celotnimi stroški dane storitve, čim večja. (Kotler 1998, 36) 

Tabela 4.2 Prednosti in slabosti spletnega bančništva za banko in komitenta 

 P R E D N O S T I S L A B O S T I 

B
 A

 N
 K

 A
 

- povečanje konkurenčnosti, 
- prihranki pri distribuciji bančnih 

storitev, 
- večja učinkovitost klasičnih 

poslovalnic, 
- globalni dostop do tržišča, 
- krajši čas za doseganje porabnikov, 
- enostavna nadgradnja sistemov 

spletnega bančništva 

- izguba osebnega kontakta z uporabniki, 
- možnost vdora v sistem, 
- začetni stroški 

K
 O

 M
 I 

T
 E

 N
 T

 - dostop od kjerkoli in kadarkoli, 
- hiter pregled na celotno ponudbo 

različnih bank, 
- enostavnost uporabe, 
- pregledno poslovanje, 
- hitro komuniciranje z banko, 
- nižje provizije, 
- pravna zaščita (v Sloveniji ZEPEP) 

- visoki začetni stroški, 
- prekinitve zaradi okvar informacijske 

infrastrukture, 
- problem varnosti poslovanja 

Vir: Vesel 1994, 60. 

Uvedba spletnega bančništva pomeni veliko prednosti, pa tudi določene slabosti 
tako za banko, kot tudi za komitenta. Pomeni spremembe in prilagoditve v poslovanju, 
dodatno vlaganje finančnih sredstev v posodobitev opreme, spremembe in napredek na 
področju organizacije in miselnih pristopov. Prednosti in slabosti so zaradi lažje 
primerljivosti prikazane v tabeli 4.2. 
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Prednosti in slabosti spletnega bančništva za banko 
Z uvedbo spletnega bančništva banka razširi obstoječo ponudbo in si s tem odpre 

nove možnosti za pridobivanje komitentov, do katerih tako pride hitreje in ceneje. Nova 
tržna pot je tudi korak k večji konkurenčnosti banke, saj omogoča nižje stroške 
poslovanja in zahteva manjše število zaposlenih. 

Nova tržna pot ponuja tudi tehnološke prednosti. Odprta arhitektura sistema spletnega 
bančništva omogoča enostavno nadgradnjo v skladu s sodobnimi tehnološkimi dosežki. 

Spletno bančništvo pa poleg prednosti prinaša s seboj tudi določene slabosti. S to 
tržno potjo banka prekine osebni odnos s svojim komitentom, s čimer onemogoči 
takojšnje posredovanje pojasnil ali drugih informacij, ki jih komitent ne more razbrati iz 
spletne strani oz. spletne poslovalnice. Zato mora banka nameniti velik poudarek 
natančnemu, podrobnemu in preglednemu oblikovanju spletne ponudbe, ki mora 
obiskovalca pripeljati do čimveč informacij. 

Na podobo banke torej ne vplivajo samo vljudni, ustrežljivi, komunikativni in 
strokovno usposobljeni bančni uslužbenci pri okencu, ampak tudi uporabniku prijazno 
in kakovostno oblikovano spletno bančništvo. Kljub vsemu pa mora banka poskrbeti 
tudi za zahteve komitentov po stikih in dodatnih informacijah. V ta namen je banka 
izdelala sistem skrbništva in nadzora nad skrbništvom, komitentom pa so na voljo 
različne vrste pomoči (elektronski predali, brezplačne telefonske linije z bančnim 
uslužbencem na drugi strani in podobno). 

Z uvedbo novosti je povezana tudi potreba po dodatnih finančnih sredstvih. Poleg 
samega nakupa in vzpostavitve sistema elektronskega bančništva z vso potrebno 
tehnologijo, mora banka veliko sredstev vložiti tudi v dobro izdelan program 
komunikacije s komitenti in potencialnimi uporabniki spletnega bančništva, ki jih mora 
dobro informirati in si pridobiti njihovo zaupanje. 

Prednosti in slabosti spletnega bančništva za komitenta 
Pri uvedbi spletnega bančništva komitenti tehtajo med prednostmi in slabostmi 

novega načina poslovanja. Predvsem tisti, ki so oddaljeni od klasičnih bančnih 
poslovalnic, ki imajo zelo razgiban delovni čas in jim prihranek časa zelo veliko 
pomeni, bodo v novi tržni poti našli veliko prednosti. Dostop je ob ustrezni opremi 
omogočen namreč kadarkoli in od koderkoli. 

Poleg tega so komitentom in ostalim uporabnikom bančnih storitev na spletnih 
straneh posamezne banke na voljo pregledno urejene informacije o celotni ponudbi 
storitev, na voljo pa so tudi elektronski predali, od koder lahko pošiljajo banki svoja 
vprašanja, želje, pripombe in podobno. Ker pa je v svetovno omrežje vključenih že 
veliko število bank, je uporabnikom omogočen hiter in enostaven dostop tudi do 
ponudb drugih bank in s tem njihove medsebojne primerjave. To pripomore k bolj 
premišljenim in boljšim odločitvam porabnikov. 
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Prav tako kot banke se tudi komitenti srečujejo s problemom dodatnih finančnih 
vlaganj v informacijsko opremo, pojavlja pa se tudi zelo pomembno vprašanje varnosti 
poslovanja. 

4.4.3 Spletne strani Izbrane banke 
Spletne strani v Izbrani banki, katerih glavne značilnosti so prikazane v 

nadaljevanju, so bile postavljene leta 2003 (Interno gradivo Izbrane banke 2000a, 13). 
Le-te zajemajo: 

Usmerjenost uporabnika v storitev (in ne v banko) obsega tri nivoje: 

- ciljne skupine, 
- potencialne želje uporabnikov v ciljni skupini-storitve namenjene izbrani ciljni 

skupini (predlagana rešitev sestoji iz kombinacije možnih želja uporabnikov in 
direktnega opisa storitev za tiste uporabnike, ki natančno vedo, katero storitev 
iščejo), 

- podroben opis storitve. 

Enostavno navigacijo – vsi ključni elementi navigacije so koncentrirani na vrhu 
ekrana; uporabniške raziskave kažejo, da uporabniki v veliki meri ignorirajo navigacijske 
elemente na levi strani ekrana in se takoj usmerijo na vsebino. 

En-klik funkcionalnost – s samo enim klikom pridemo do želene storitve-želje v 
okviru izbrane ciljne skupine (»windows explorer« odpiranje). 

Enostaven, a vizualno privlačen izgled prve strani (veliko prvih strani je nabitih z 
informacijami, ki se velike večine ciljnih skupin sploh ne tičejo). 

Promocijo aktualnih storitev na prvi strani – velika in opazna obvestila (»bannerji«). 
Opcijske elemente na desni strani ekrana (vstop v mrežo, menjalniški tečaji, 

informativni izračuni, najpopularnejše lokalne povezave…).3

S postavitvijo spletnih strani, in s sprotnim ažuriranjem le-teh s strani skrbnikov pa 
naloga še zdaleč ni zaključena. Ekipa izvajalcev je postavljena pred nov izziv, ki ga do 
sedaj ni uspelo realizirati še nobeni banki na našem področju. Gre namreč za projekt, t.i. 
model »personalizacije« (slika 4.1), ki bo omogočal postavitev personalizirane »domače 
baze« za registrirane uporabnike in stranke. Značilnosti modela so naslednje: 

- postavitev običajnih začetnih strani, ki vodijo uporabnika na enostaven način po spletu; 
- vzajemni stik uporabnika z njegovim skrbnikom; 
- široka paleta posebnih storitev; 
- personalizirane novice in informacije o produktih; 
- dostop do razpoložljivih branded e-banking aplikacij4 in demov5. 

                                                 
3 Način (pot) dostopa do spletne ponudbe stanovanjskih kreditov je prikazan v prilogi 3. 
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Ugodnosti, ki jih bo nudil projekt personalizacije spletnih strani, pa bodo za 
uporabnika sledeče: 

- uporabnik bo lahko sam definiral svojo osebno »domačo bazo«; 
- vsebina aplikacij in elektronskega bančništva bodo izbrane po željah uporabnika; 
- uporabnik bo lahko definiral svoj lasten profil za individualne potrebe (profilno 

naravnana personalizacija). 

Slika 4.1 Personalizacija – uporabnikova logika 

 Vsebina 
anonimnost, registrirani 
uporabnik, stranka 

Osebna začetna stran 
stranka, registrirani uporabnik 
produkti & storitve 
novice 
e-bančništvo 
ciljne skupine-propaganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Interno gradivo Izbrane banke 2003, 27. 

Tako oblikovan portal bo omogočal integrirano okolje z vso želeno vsebino, 
storitvami in aplikacijami v združenem oknu. To bodo: 

- kanali, povezani s produkti (glavna vsebina, produkti in storitve, e-bančništvo, 
servis, sorodne teme, novice); 

- kanali sorodni ciljnim skupinam (Privat, Invest, Business); 

                                                                                                                                               
4 Znamka programa, ki ga naredi konkretna banka in ki omogoča poslovanje preko 

elektronskega bančništva npr. KLIK NLB, hyponet, dbsnet in podobno. 
5 Predstavitveni program, ki ima lahko samo grafično podobo (maske, obvestila), lahko je 

polna verzija s kompletnim programom, ki je časovno omejen ali pa vmesna varianta, ki nudi 
delno funkcionalnost programa, ni pa časovno omejena. 

 
produkti & storitve 
novice 
e-bančništvo 
sorodne teme 
servis 

Login 
servis 
 
ureditev in vsebina kanala 
možno personalizirati Stranka 

+ aplikacije 
+ informacije za sestanek 

(osebno & splošno) 
+ ciljne skupine-propaganda 

Stranka 
Dodatno pri registriranem uporabniku – 
stranka ima dostop do »njegove« 
aplikacije 

Registrirani uporabnik 
+ informacije za registrirane 

uporabnike 
+ciljne skupine-propaganda 
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- enostavna implementacija združenih vsebin iz drugih virov (3rd party content)6. 

Realizacija zastavljenega projekta bo strankam Izbrane banke odpirala veliko 
povsem novih možnosti: 

- direktni spletni stik s skrbnikom preko interface-a7; 
- želje strank bodo prihajale naravnost k skrbniku in v službo marketinga; 
- skrbniki bodo lahko oblikovali posebne ponudbe za določene stranke in podobno. 

Istočasno pa bo to Izbrani banki prineslo novo konkurenčno prednost pred ostalimi 
bankami, kar je v neprestani borbi za čimvečji tržni delež izrednega pomena. 

4.4.4 Internetna ponudba stanovanjskih kreditov v Izbrani banki 
Izbrana banka se je odločila svojo ponudbo stanovanjskih kreditov približati svojim 

uporabnikom tudi preko spleta. Ne samo približati, temveč tudi s predstavitvijo čimbolj 
popolne in natančne ponudbe pritegniti obiskovalce spletne strani, da bi se lahko med 
ponudbami vseh bank, predstavljenih na internetu, odločili za najem kredita prav pri 
Izbrani banki. 

Za pripravo ustrezne spletne ponudbe stanovanjskih kreditov Izbrane banke je bilo 
potrebno tesno sodelovanje pripravljavcev spletnih strani s tržniki, saj so prav oni tisti, 
ki najbolje poznajo želje in potrebe potencialnih kreditojemalcev. Osnovni problem 
projekta je bil, kako na čimbolj privlačen in istočasno tudi dovolj strokoven in zgoščen 
način pripraviti ponudbo, ki bo obiskovalcem spletnih strani nudila dovolj potrebnih 
informacij ter jih obenem vizualno in vsebinsko tako pritegnila, da se bodo izmed 
množice podobnih ponudb konkurenčnih bank, odločili prav za ponudbo Izbrane banke, 
predstavljeno na internetu. 

Spletna stran Izbrane banke je postavljena tako, da obiskovalca preko naslovne 
strani vodi in usmerja k želenim informacijam. Preko opcijskega menija na desni strani 
naslovne spletne strani, obiskovalec poišče informacije o stanovanjskem kreditu, kjer 
ima tudi možnost informativnih izračunov, pregleda in tiskanja obrazcev, na vpogled pa 
je tudi seznam kontaktnih oseb v banki, vključno s telefonskimi številkami. 
 

                                                 
6 Skupek vsebin 
7 Uporabniški vmesnik (npr. lotus notes, da lahko pošiljam elektronsko pošto). 

 30



5 PREDSTAVITEV PROBLEMA IN OBDELAVA REZULTATOV ANKETE 

5.1 Opis problema 
Eden bistvenih elementov v ponudbi in trženju bančnih produktov in storitev so 

uporabniki, katerim je celotna paleta bančne ponudbe tudi namenjena. Povratne 
informacije, ki jih pridobiva od uporabnikov svojih storitev, so za banko pomemben vir, s 
katerim ugotavlja stanje obstoječe ponudbe in išče nove oblike in načine za njeno 
dograjevanje. 

Tudi v Izbrani banki smo želeli dobiti povratne informacije o kreditnih poslih, kar bi 
banki pomagalo pri nadaljnjem poslovanju in oblikovanju ponudb. 

5.2 Metoda dela 

Pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov storitev je možno na več različnih 
načinov. Eden izmed njih je tudi pridobivanje mnenj in ocen na podlagi ankete med 
naključno izbranimi uporabniki. 

S pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1) smo pri naključno izbranih kreditojemalcih 
v vseh poslovnih enotah Izbrane banke na področju Slovenije, želeli dobiti njihovo mnenje o 
ponudbi stanovanjskih kreditov. Zanimalo nas je, kje kreditojemalci dobijo potrebne 
informacije, kakšen način predstavitve ponudbe jim bolj ustreza ter v kolikšni meri se pri tem 
poslužujejo sodobnih komunikacijskih poti. Anketni vprašalnik smo posredovali bančnim 
tržnikom v vse poslovne enote Izbrane banke. Bančni tržniki so anketne vprašalnike 
posredovali strankam, ki so se zanimale za pridobitev stanovanjskega kredita. 

Anketni vprašalnik je zajemal štiri tematske sklope in sicer: 

1. splošna vprašanja o načinu pridobivanja informacij, 
2. vprašanja o ponudbi stanovanjskih kreditov na internetu, 
3. vprašanja o osebni ponudbi stanovanjskih kreditov v Izbrani banki, 
4. demografske podatke o anketirancih. 

Strankam je bilo posredovanih 100 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 71 (71%), 
praviloma od strank, ki so stanovanjski kredit dejansko najele. Med njimi je bilo 39 (55%) 
moških in 32 (45%) žensk. Iz  pridobljenih rezultatov je mogoče definirati povprečnega 
kreditojemalca, ki je star med 29 in 39 let, je poročen, ima srednjo izobrazbo ter mesečni 
prihodek v rangu med 150.000,00 SIT do 250.000,00 SIT. 

5.3 Rezultati ankete 

Prvi tematski sklop vprašanj je zajemal tri konkretna vprašanja, in sicer: 

1. kje so stranke pridobile potrebne informacije za rešitev stanovanjskega problema, 
2. pri koliko bankah so iskale želene informacije o ponudbi stanovanjskih kreditov, 
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3. iz kakšnih razlogov so se odločile prav za ponudbo Izbrane banke. 

Pri prvem vprašanju o načinu pridobitve potrebnih informacij za rešitev 
stanovanjskega problema, so bili strankam ponujeni štirje možni odgovori in sicer: 

1. osebno v banki, 
2. preko oglasov v množičnih medijih, 
3. na internetu in 
4. drugo. 

Največ vprašanih – 20 anketirancev (28%) se je pri pridobivanju informacij poslužilo 
izključno osebnega obiska v banki, na internetu jih je informacije pridobilo trinajst (18%), 
preko oglasov trije anketiranci (4%), na osnovi informacij in izkušenj znancev in 
prijateljev pa pet (7%). Drugih 30 (43%) se je posluževalo različnih kombinacij ponujenih 
možnosti, med temi 18 (26%) kombinacije osebnega obiska banke in interneta. 

Z drugim vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko primerjalnih informacij strankam 
zadostuje za dokončno odločitev o najemu stanovanjskega kredita, zato smo jih vprašali, v 
kolikih bankah so iskale informacije, ki so jih zanimale. Možna odgovora na zastavljeno 
vprašanje sta bila dva: 

1. pri eni banki in 
2. pri dveh ali več bankah 

63 vprašanih (89%) je za odločitev potrebovalo najmanj primerjavo dveh bančnih 
ponudb, medtem ko je za dokončno odločitev o najemu stanovanjskega kredita 
informacija ene banke zadostovala le osmim (11%) vprašanim kreditojemalcem. 

Tretje vprašanje se je nanašalo na konkretne razloge za najem kredita prav pri 
Izbrani banki. Anketirani so imeli na voljo štiri možnosti, in sicer: 

1. zaradi najbolj ugodnih pogojev kreditiranja (odplačilna dobra kredita, obrestne 
mere, stroški), 

2. zaradi natančnih in izčrpnih informacij, 
3. zaradi prijaznosti in strokovnosti bančnih uslužbencev, 
4. iz drugih razlogov. 

Največ vprašanih, in sicer kar 26 (37%) jih je odgovorilo, da so se za ponudbo izbrane 
banke odločili zaradi najbolj ugodnih pogojev kreditiranja. Zaradi prijaznosti in strokovnosti 
bančnih uslužbencev so se za najem kredita pri Izbrani banki odločili štirje (6%) vprašani. Za 
dva (3%) vprašana so bile za odločitev pomembne natančne in izčrpne informacije. Vseh 
ostalih 39 (54%) anketiranih kreditojemalcev se je za ponudbo odločalo iz več razlogov, kjer 
so najpogosteje navajali ugodne kreditne pogoje, prijaznost bančnih uslužbencev in dovolj 
izčrpne informacije. Pri drugih razlogih, ki so vplivali na odločitev, so pogosto navajali hiter 
odziv banke in možnosti valutne menjave. 
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Drugi tematski sklop vprašanj se je nanašal na ponudbo stanovanjskih kreditov na 
internetu. V tem segmentu smo izločili štiri anketirane kreditojemalce, saj niso imeli 
dostopa do interneta. Opozorili smo jih, naj nadaljnja vprašanja iz tega sklopa 
preskočijo ter nadaljujejo z odgovarjanjem v naslednjem sklopu, ki obravnava osebno 
ponudbo stanovanjskih kreditov v banki. 

Namen prvega vprašanja je bilo izvedeti (rezultati ankete so grafično prikazani v 
prilogi 2), če anketiranci sploh obiskujejo spletne strani bank. Izbirali so lahko med 
tremi možnostmi in sicer: 

1. da – večkrat, 
2. da – občasno, 
3. nikoli. 

Največ vprašanih, to je 34 (51%), spletne strani bank obiskuje občasno, sledijo jim 
tisti, ki spletne strani obiskujejo večkrat – teh je bilo 28 (42%), le pet vprašanih pa je 
odgovorilo, da spletnih strani bank ne obiskuje nikoli. Iz tega razloga so bili slednji iz 
nadaljnjega sklopa vprašanj o internetni ponudbi bank izločeni. 

Z drugim vprašanjem smo preverjali, koliko obiskovalcev spletnih strani pozna 
spletne strani Izbrane banke. 62 (92%) vprašanih spletne strani Izbrane banke pozna, pet 
(8%) pa spletne ponudbe Izbrane banke ne pozna. 

Cilj naslednjega vprašanja je bilo izvedeti, koliko anketiranih kreditojemalcev je 
iskalo informacije o ponudbi stanovanjskih kreditov tudi na spletnih straneh drugih bank. 
Pozitivnih odgovorov je bilo 53 (85%), medtem ko devet (15%) vprašanih ni iskalo 
ponudb na spletnih straneh drugih bank. 

57 anketiranih, ki so odgovorili, da poznajo spletno ponudbo stanovanjskih kreditov 
Izbrane banke, smo vprašali, kaj menijo o njeni kvaliteti. Anketiranci so lahko izbirali 
med naslednjim naborom vprašanj: 

1. ponudba je dobra, nudi dovolj potrebnih informacij, 
2. ponudba je zadovoljiva, vendar pogrešam bolj izčrpne informacije, 
3. ponudba banke ni ustrezna, 
4. drugo. 

Kar 30 (53%) vprašanih smatra, da je ponudba stanovanjskih kreditov na spletnih 
straneh Izbrane banke dobra in da nudi dovolj informacij. Ostalih 27 (47%) vprašanih 
smatra, da je ponudba sicer zadovoljiva, pogrešajo pa bolj izčrpne informacije. Nihče pa 
ni odgovoril, da so strani slabe. 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali bi se anketiranci lahko izključno na 
podlagi spletne ponudbe banke odločili za najem stanovanjskega kredita. Kar 56 (90%) 
vprašanim samo spletna ponudba ne zadošča za odločitev, šest (10%) vprašanih pa bi se 
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lahko odločilo za najem stanovanjskega kredita samo na podlagi informacij, pridobljenih 
na spletni ponudbi bank. 

Zadnje vprašanje drugega sklopa se je nanašalo na prednosti, ki jih vprašani vidijo v 
spletni ponudbi bank. Ponujenih je bilo več možnih odgovorov in sicer: 

1. dostopnost do informacij 24 ur na dan, 
2. ni potrebno prilagajanje delovnemu času bank, 
3. ni potrebno čakanje v vrsti, 
4. enostavnost in preglednost ponudbe, 
5. možnost informativnih izračunov, 
6. drugo. 

Štirinajst (22%) vprašanih je odgovorilo, da jim največ pomeni dostopnost do 
informacij 24 ur na dan, medtem ko trem (5%) vprašanim največ pomeni dejstvo, da se ni 
potrebno prilagajati delovnemu času bank. Vseh ostalih 45 (73%) prednosti spletne 
ponudbe bank vidi v kombinaciji ostalih ponujenih odgovorov. Med njimi prevladujejo 
stranke (20 vprašanih), ki so si izbrale kombinacijo dostopnosti do informacij in dejstvo, 
da se ni potrebno prilagajati delovnemu času strank; sledijo pa stranke (19 vprašanih), ki 
jim največ pomeni dostopnost do informacij  tekom celega dneva ter možnost, da si sami 
ogledajo bančno ponudbo ter si pripravijo tudi ustrezne izračune. 

Tretji tematski sklop vprašanj je zajemal področje osebne ponudbe stanovanjskih 
kreditov v banki. 

S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšna količina pridobljenih informacij 
zadošča povprečnemu kreditojemalcu za dokončno odločitev o najemu stanovanjskega 
kredita. Možni odgovori na vprašanje, koliko bank je kreditojemalec obiskal, preden se je 
odločil za najem stanovanjskega kredita, so bili: 

1. eno banko, 
2. dve banki, 
3. tri ali več bank. 

Največ vprašanih – 43 (61%) je pred dokončno odločitvijo obiskalo tri ali več bank, 
šestnajst (23%) dve banki in dvanajst (16%) le eno banko. 

Z drugim vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj je za kreditojemalca pomembno pri 
osebni ponudbi stanovanjskih kreditov. Možni odgovori so bili: 

1. individualna obravnava s strani bančnega delavca, 
2. možnost pridobitve bolj izčrpnih informacij, 
3. povsem konkretna obravnava vseh možnih rešitev stanovanjskega problema, 
4. možnost izmenjave mnenj in predstavitev lastnega pogleda na reševanje 

stanovanjskega problema, 
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5. prijaznost in ustrežljivost bančnih delavcev, 
6. drugo. 

Za štirinajst (20%) vprašanih je najpomembnejša konkretna obravnava vseh možnih 
rešitev stanovanjskega problema. Individualna obravnava s strani bančnega delavca je bila 
pomembna za tri (4%) vprašane, medtem, ko je možnost pridobitve bolj izčrpnih 
informacij odločilno vplivala na enega (1%) vprašanega. Ostalih 53 (75%) anketiranih 
kreditojemalcev je za pomembno pri osebni ponudbi izbralo več možnih kombinacij 
ponujenih odgovorov. Največkrat so kot najpomembnejše pri osebni obravnavi navajali 
individualno obravnavo, konkretno obravnavo s strani bančnih delavcev ter prijaznost in 
ustrežljivost bančnih delavcev. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na slabosti, ki jih kreditojemalci zaznavajo v 
osebni ponudbi stanovanjskih kreditov. Navedeni so bili naslednji možni odgovori: 

1. predolgo čakanje v vrsti, 
2. prilagajanje delovnemu času banke, 
3. večkratno prihajanje v banko, 
4. drugo. 

20 oz. 28% vprašanih najbolj moti večkratno prihajanje v banko, trinajst (19%) jih 
pod drugo navaja, da ne vidi nobenih slabosti, enajst (15%) vprašanih moti prilagajanje 
delovnemu času banke in tri (4%) moti predlogo čakanje v vrsti. 17 (24%) vprašanih se je 
odločilo za kombinacijo več možnih odgovorov, medtem ko sedem (10%) vprašanih na to 
vprašanje ni odgovorilo. 

Na zadnje vprašanje o osebni ponudbi stanovanjskih kreditov, kjer so morali vprašani 
podati svoje predloge za izboljšanje osebne ponudbe banke, je odgovorilo le 19 (27%) 
vseh vprašanih. Paleta odgovorov je kljub skromnemu odzivu pestra in predstavlja dobro 
osnovo za dograditev osebne ponudbe banke pri stanovanjskih kreditih. Vprašani so 
navajali naslednje predloge: 

1. sponzorstvo (predlagatelj ni podal dodatne obrazložitve), 
2. individualno obravnavo na domu – kar trije vprašani, 
3. oblikovanje posebne ponudbe za mlade, ki so se pravkar zaposlili, 
4. nižjo obrestno mero – trije vprašani, 
5. ponudbo družinskih kreditov, 
6. višji znesek gotovinskega izplačila kredita, 
7. nižje stroške, 
8. manj papirologije – dva vprašana, 
9. več akcij – dva vprašana, 
10. zmanjšanje valutnih tveganj, 
11. spremljanje ponudbe drugih bank in poudarjanje lastne ponudbe, 

35 



Predstavitev in obdelava rezultatov ankete 

12. možnost pregleda porabe kredita na internetu, 
13. več pooblastil bančnim delavcem za takojšnjo reakcijo na določene zahteve komitentov. 

Zadnji, četrti sklop vprašanj je zajemal demografske podatke o anketiranih 
kreditojemalcih. Podatki so bili razdeljeni v pet skupin, in sicer so nas zanimali starost, 
spol, izobrazba, stan in mesečni prihodki kreditojemalcev. 

S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti starost kreditojemalcev, ki so sodelovali v 
anketi. Vprašani so se lahko razvrstili v štiri starostne skupine, in sicer: 

1. od 18 do 28 let, 
2. od 29 do 39 let, 
3. od 40 do 50 let, 
4. nad 50 let. 

Največ, kreditojemalcev to je 47 (67%), je starih od 29 do 39 let, trinajst (18%) od 18 
do 28 let, deset (14%) je starih od 40 do 50 let in le eden (1%) je starejši od 50 let. 

Med kreditojemalci je več moških kot žensk, in sicer 39 (55%) moških in 32 (45%) 
žensk. 

28 (39%) vprašanih ima srednjo izobrazbo, 17 (24%) visoko, po dvanajst (17%) pa 
višjo in univerzitetno izobrazbo. Le dva (3%) vprašana imata poklicno izobrazbo. 

Po stanu je največ anketirancev – 33 (47%) poročenih, 20 (28%) jih živi v 
izvenzakonski skupnosti in 18 (25%) je samskih. 

Višino mesečnih prihodkov vprašanih smo razdelili v pet razredov: 

1. do 150.000,00 SIT, 
2. nad 150.000,00 SIT do 250.000,00 SIT, 
3. nad 250.000,00 SIT do 300.000,00 SIT, 
4. nad 300.000,00 SIT do 400.000,00 SIT, 
5. nad 400.000,00 SIT. 

41 (58%) kreditojemalcev prejema mesečno med 150.000,00 in 250.000,00 SIT, trinajst 
(19%) vprašanih med 250.000,00 in 300.000,00 SIT, osem (11%) med 300.000,00 in 
400.000,00 SIT, šest (8%) nad 400.000,00 SIT in trije (4%) vprašani prejemajo mesečno 
manj kot 150.000,00 SIT. 

5.4 Povzetek  

V anketi je sodelovalo 71 naključno izbranih uporabnikov bančnih storitev, med 
njimi nekaj več moških, kot žensk. 

Povprečni kreditojemalec, ki je star med 29 in 39 let, ima srednjo izobrazbo, je 
poročen in mesečno prejema med 150.000,00 SIT in 250.000,00 SIT, se pri iskanju 
informacij poslužuje različnih virov – od oglasov, osebnih priporočil, do osebnih obiskov 
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banke ter išče informacije preko sodobnih medijev. Preden se odloči za najem 
stanovanjskega kredita preveri ponudbe različnih bank, največjo težo pri odločitvi pa 
igrajo ugodni kreditni pogoji, izčrpne informacije in v veliki meri korekten in prijazen 
odnos bančnega tržnika. 
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6 ANALIZA TRŽENJA STANOVANJSKIH KREDITOV V IZBRANI 
BANKI NA PODLAGI PROUČEVANIH NAČINOV TRŽENJA 

V Izbrani banki je bilo v letu 2004 odobrenih za 130% več stanovanjskih kreditov kot 
v letu poprej. Trend naraščanja se kaže tudi v letu 2005. Glede na to da je ponudba 
stanovanjskih kreditov v t.i. »železnem repertoarju« več ali manj vseh bank, ki opravljajo 
storitve na teritoriju Slovenije, je bilo zanimivo poiskati vzroke, ki so pritegnili stranke, da 
so se odločile prav za ponudbo Izbrane banke. 

6.1 Analiza osebne prodaje stanovanjskih kreditov v Izbrani banki 

Dolgoročna strategija Izbrane banke, ki se trenutno ponaša z najhitrejšo rastjo 
bilančne vsote med bankami, ki delujejo na slovenskem trgu, je med drugim v 
intenzivnem pridobivanju novih in ohranjanju starih komitentov. Eden izmed načinov, 
kako zastavljene cilje doseči, je način pristopa do strank, ki so bodisi že komitenti banke, 
bodisi se v banki iz takšnega ali drugačnega razloga pojavljajo prvič. 

Banka, ki se pojavlja na trgu, mora tako kot vsako drugo podjetje ponudbo svojih 
storitev čedalje bolj prilagajati strankam in njihovim potrebam. Vse aktivnosti morajo biti 
usmerjene k strankam, odkrivanju njihovih želja in oblikovanju primernih storitev. Zato je 
potrebno oblikovati nove, osebne pristope, bolj ciljno usmerjene na točno določene 
segmente strank, ki bodo v največji možni meri zadovoljevali njihove potrebe in 
pričakovanja. 

Iz tega razloga je Izbrana banka uvedla strategijo razvoja in usposabljanja bančnih 
delavcev, ki temelji na osebnem – individualnem pristopu do strank. Osebni pristop do 
stranke pomeni ciljno usmeritev bančnega delavca na želje in potrebe stranke, ki se pojavi 
v banki in ki mu praviloma sledi nadgradnja v smislu vzpostavitve dolgoročnega odnosa na 
relaciji komitent – banka. Segment ponudbe, ki zajema področje kreditiranja občanov, še 
posebno področje stanovanjskih kreditov, zahteva od bančnega delavca, da dobro pozna 
celovito ponudbo ter jo zna zainteresirani stranki predstaviti tako, da jo pridobi za 
sodelovanje ne samo na kreditnem, temveč tudi na drugih področjih bančne ponudbe. 

6.1.1 Analiza na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo ankete 

Z anketo pridobljeni rezultati so pokazali, da stranke, ki se odločajo za najem 
stanovanjskega kredita praviloma iščejo informacije iz več možnih virov in da pred 
dokončno odločitvijo praviloma osebno obiščejo dve ali celo več bank. 

Odgovori na zastavljena vprašanja iz ankete potrjujejo domnevo, da poleg same 
kreditne ponudbe veliko vlogo igra tudi način pristopa banke do strank. Stranke, ki 
prihajajo v banko želijo, da se jim bančni delavec, s katerim navežejo kontakt v celoti 
posveti in da jih obravnava povsem individualno, s poudarkom na reševanju njihovih 
konkretnih problemov. Veliko jim pomeni dejstvo, da lahko aktivno sodelujejo pri iskanju 
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konkretnih rešitev. Predpogoj uspešne komunikacije je seveda prijazen, ustrežljiv in 
strokovno podkovan bančni delavec. Izkušnje kažejo, da prijaznost in ustrežljivost 
bančnega uslužbenca odtehtata tudi kakšen morebitni spodrsljaj v smislu strokovnosti ali 
znanja. 

V anketi sodelujoči kreditojemalci so navedli konkretne predloge, ki morajo biti 
banki okvir za izpopolnitev in dograditev obstoječe bančne ponudbe. Vprašani si želijo še 
razširitve osebne ponudbe z obiski bančnih delavcev na domu, z usmeritvijo ponudbe na 
segment mladih, ki so se šele zaposlili in imajo stanovanjske probleme, na oblikovanje 
družinskih kreditov, ki bi reševali potrebe konkretne družine in podobno. 

6.1.2 Analiza ponudbe na podlagi odgovorov bančnih delavcev 

Da bi bilo možno v celoti osvetliti osebno ponudbo stanovanjskih kreditov v Izbrani 
banki, smo s pomočjo intervjuja8 pridobili tudi stališča bančnih delavcev, ki se z osebno 
ponudbo stanovanjskih kreditov v Izbrani banki dnevno ukvarjajo. 

Prednosti, ki so jih bančni delavci kot osebni bančniki pri osebni ponudbi 
stanovanjskih kreditov izpostavili, so bile: 

- navezava pristnega in neposrednega kontakta s stranko, 
- možnost navzkrižne prodaje storitev (cross selling), 
- »poprodajno« spremljanje strank, 
- pridobivanje povratnih informacij s strani strank. 

Kot pomanjkljivosti pa so v glavnem navajali predvsem »logistične probleme«: 

- pomanjkanje ustreznih prostorov za sprejem in kontaktiranje s strankami; 
- premajhna pooblastila za sprotno reševanje dodatnih želja strank, kar posledično 

vodi v večkratno prihajanje strank v banko; 
- zaostajanje tehnoloških rešitev za željami in predlogi strank, ki bi jih bilo v oboje-

stransko zadovoljstvo potrebno hitreje reševati; 
- prevelika obremenjenost osebnih bančnikov, ki se zaradi tega ne morejo posvetiti 

strankam tako, kot bi bilo to potrebno; 
- premajhna fleksibilnost delovnega časa, kar osebnim bančnikom v določeni meri 

onemogoča prilagajanje potrebam in željam strank. 

Osebna ponudba stanovanjskih kreditov v Izbrani banki je na visokem nivoju, kar 
kaže porast števila novih kreditov, pa tudi prodaja drugih storitev, kot so prenos 

                                                 
8 V intervju so bili vključeni vsi bančnih komercialisti, ki v izbrani banki tržijo 

stanovanjske kredite. Na področju trženja stanovanjskih kreditov delajo povprečno 5 let, 
spraševali pa smo jih po prednostih in slabostih osebne ponudbe, kot jo zaznavajo sami pri 
vsakodnevnem delu s strankami. 
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poslovanja na Izbrano banko (prejemanje plače, pokojnine, štipendije na transkcijski 
račun), vezava sredstev, investicijsko poslovanje in podobno.  

6.2 Analiza prodaje stanovanjskih kreditov s pomočjo interneta 

Internet kot relativno nov in hitro razvijajoči se svetovni medij je ponudil tako 
organizacijam kot posameznikom veliko novih možnosti. Tega so se relativno hitro 
zavedele tudi banke, ki so svojo ponudbo pričele poleg klasičnih oblik oglaševanja 
ponujati tudi na spletnih straneh.  

Predstavitev in ponudba Izbrane banke na internetu je primerljiva s predstavitvami in 
ponudbami ostalih bank (domačih in tujih), ki delujejo v slovenskem prostoru. Po obliki in 
dostopnosti je za uporabnike dovolj prijazna in omogoča direkten dostop do želenih 
informacij. Tudi ponudba informacij o stanovanjskih kreditih je na nivoju ostalih bank, 
torej nudi obiskovalcu spletnih strani dovolj začetnih informacij. Vendar sami obiskovalci 
s ponudbo banke prav v segmentu stanovanjskih kreditov v večini niso popolnoma 
zadovoljni. Ugotovitev potrjuje tudi dejstvo, da je velika večina vprašanih izjavila, da se 
izključno na osnovi ponudbe na spletnih straneh ne bi mogli dokončno odločiti za najem 
stanovanjskega kredita. 

Banka torej stoji pred novim izzivom in sicer čimprejšnjo realizacijo projekta 
»personalizacije« spletnih strani, kjer bodo imeli registrirani uporabniki in stranke 
možnost postavitve lastne »domače baze«. Ta bo omogočala vzajemni stik uporabnika z 
njegovim skrbnikom v banki, oblikovana bo paleta posebnih storitev za konkretne 
uporabnike, ki bodo prejemali personalizirane novice in informacije o bančnih produktih 
ter bodo imeli dostop do posebnih aplikacij. 
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7 POBUDE IN PREDLOGI 

Trženje stanovanjskih kreditov v Izbrani banki poteka uspešno. To dokazujejo 
poslovni rezultati, letna rast plasmajev za stanovanjske kredite ter rezultati, pridobljeni z 
anketo med naključno izbranimi kreditojemalci. Da bi dejansko ugotovili razloge, ki 
botrujejo trendu rasti stanovanjskih kreditov, je potrebno analizirati vsaj tri segmente 
kreditne ponudbe v Izbrani banki, in sicer: 

1. kreditne pogoje, 
2. osebno ponudbo stanovanjskih kreditov, 
3. ponudbo stanovanjskih kreditov na spletnih straneh banke. 

7.1 Kreditni pogoji 

 Kreditni pogoji Izbrane banke so primerljivi s kreditno ponudbo ostalih bank, ki 
delujejo na slovenskem tržišču. Nekoliko odstopajo v smislu bolj ugodnih obrestnih mer, 
daljše dobe odplačevanja in višine nadomestil. Poglobljena analiza pa nam pokaže kar 
nekaj bistvenih razlik. 

Pogoji kreditiranja so postavljeni kot okvir, ki določa osnovno strategijo banke tako 
na komercialnem področju kot tudi na področju tehnološke podpore in poprodajnega 
spremljanja kreditov. Ta okvir služi bančnim delavcem kot pomoč pri snovanju 
individualne ponudbe, prilagojene tako tehnološkim možnostim na eni kot željam in 
potrebam vsake stranke posebej na drugi strani. Znotraj danega okvira obstaja prava 
paleta različnih rešitev, ki lahko zadovoljijo še tako zahtevno stranko. Možne so 
prilagoditve pri znesku kredita (odplačilna sposobnost prosilca, dodatni plačniki v okviru 
ožje in širše družine, upoštevanje dokazljivih prihodkov iz drugih virov in podobno), 
obrestnih merah (glede na ugotovljeno boniteto stranke, na dolžino sodelovanja z banko, 
na paleto produktov, ki jih stranka koristi), višini nadomestil (komitent, nekomitent, 
oblika zavarovanja), načinu odplačevanja kredita (različne frekvence anuitet, možnost 
koriščenja moratorija pred in med odplačilno dobo) in podobno. Pri kreditih z valutno 
klavzulo je možno valutno prilagajanje, kjer lahko kreditojemalec tudi večkrat med 
odplačilno dobo na lastno pobudo in z ustreznim nadomestilom banki, uveljavlja 
spremembo valute, v kateri se evidenčno vodi kredit. 

Pri večini drugih bank, ki delujejo v slovenskem prostoru, je ponudba v smislu 
kreditnih pogojev veliko bolj toga in v manjši meri dovoljuje odstopanja, ki jih želijo 
stranke.9

                                                 
9 Ponudbo bank v smislu kreditnih pogojev smo telefonsko preverili kot navidezni kupec 

pri desetih naključno izbranih domačih in tujih bankah, ki delujejo v slovenskem prostoru. 
Ugotovili smo, da so tuje banke v tem smislu bolj fleksibilne od domačih. 
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7.2 Osebna prodaja stanovanjskih kreditov  

Bistvo osebne ponudbe kakršnega koli produkta ali storitve je pogojen z osebnim 
pristopom ponudnika produkta ali storitve k ciljni stranki. Stanovanjski kredit je sinteza 
tako enega kot drugega, zato za uspešno trženje zahteva vsestransko usposobljenega 
bančnega delavca. 

Bančni delavci, »prodajalci« stanovanjskih kreditov, v Izbrani banki niso zgolj 
naključno izbrani. Številne raziskave kažejo, da še tako popoln izdelek ali storitev ne more 
zadovoljiti stranke, če mu je posredovana na neprimeren način. Iz teh razlogov je Izbrana 
banka sprejela usmeritev, da komercialiste na področju prodaje stanovanjskih kreditov 
izbira med najboljšimi kadri. To pomeni, da morajo biti ustrezno izobraženi (najmanj 
višješolska izobrazba), da so dojemljivi za novosti, da sproti spremljajo tako interne 
spremembe kot spremembe na področju zakonodaje in da se stalno izobražujejo. Velik 
poudarek je na osebnostnih lastnostih kot so prijaznost, strpnost, nekonfliktnost, 
sposobnost pogovarjanja in poslušanja, sposobnost prepričevanja in podobno. Izbrana 
banka omogoča bančnim delavcem, ki delajo na področju prodaje stanovanjskih kreditov 
redna izobraževanja, ki se izvajajo znotraj banke ali pa jih izvajajo zunanje institucije. 

Rezultati načrtne vzgoje kadrov Izbrani banki že prinašajo vidne uspehe. Ti se kažejo 
v veliki stopnji zadovoljstva strank z odnosom, pristopom in profesionalnostjo bančnih 
delavcev. 

7.3 Ponudba stanovanjskih kreditov na internetu  

Ponudba Izbrane banke na internetu je tako po obliki kot po vsebini primerljiva s 
tovrstno ponudbo konkurenčnih bank, čeprav je relativno pozno pričela posvečati več 
pozornosti tovrstni ponudbi. Zato obstaja možnost, da prehiti konkurente in postane tudi 
na področju spletne ponudbe ena vodilnih, predvsem v razvoju nove, personalizirane 
ponudbe. 

7.4 Pobude in predlogi na podlagi SWOT oz. SPIN analize 

Za lažje oblikovanje pobud in predlogov, ki izhajajo iz predhodnih ugotovitev o 
ponudbi stanovanjskih kreditov v Izbrani banki, smo se odločili za SWOT (strenghts, 
weaknesses, opportunities, threats), slovensko SPIN10 (slabosti, prednosti, izzivi in 
nevarnosti) analizo. 

 
Tabela 7.1 SWOT oz. SPIN ANALIZA ponudbe stanovanjskih kreditov v Izbrani 

banki 

 44



Pobude in predlogi 

Prednosti 
• raznovrstnost ponudbe 
• prilagodljivost željam strank 
• hitro reševanje kreditnih zahtevkov 
• velik poudarek na kvaliteti osebne 

ponudbe 
• individualna obravnava strank 
• prilagodljiv delovni čas 
• dosegljivost tržnikov tudi izven 

rednega delovnega časa 
• pridobivanje informacij na spletni 

strani Izbrane banke 

Slabosti 
• premajhno število tržnikov glede na 

povpraševanje 
• neustrezna opremljenost prostorov 

namenjenih strankam (osebni 
računalnik) 

• predhodno najavljanje strank 
• neustrezen delovni čas poslovalnic 
• lokacija Izbrane banke 
• pomanjkanje parkirnih mest za stranke 

Izzivi 
• ohranjanje in izboljševanje doseženega 

nivoja ponudbe stanovanjskih kreditov 
• skrb za neprestano izobraževanje 

zaposlenih tržnikov 
• budno spremljanje sprememb na 

tržišču 
• iskanje novih in izboljševanje 

obstoječih produktov 
• stalno spremljanje vseh sprememb na 

področju tehnologije poslovanja 
• nadgradnja spletne ponudbe Izbrane 

banke – personalizacija spletnih strani 
• stalno spremljanje ponudbe 

konkurenčnih bank 

Nevarnosti 
• pozornost, da ne bi prihajalo do 

kršenja zakonodaje 
• nedodelanost zakonodaje na 

nepremičninskem področju 
• konkurenca drugih bank 

Vir: Lastna raziskava 2005. 

Naše pobude in predlogi so usmerjeni v izboljševanje ugotovljenih slabosti in v 
razmišljanje, kako se izogniti pretečim nevarnostim iz okolja. 

7.4.1 Notranje pretnje in slabosti 

Veliko povpraševanje strank po stanovanjskih kreditih in velika realizacija sta 
povzročila prvo slabost Izbrane banke - pomanjkanje ustreznega kadra. Zahteve po 
realizaciji postavljenih planov s strani banke na eni in pritisk strank na drugi strani tržnike 
fizično in psihično izčrpavajo. To povzroča daljše odzivne čase in posledično možnost 
padca kvalitetne obravnave strank. Stranke, ki želijo osebno obravnavo, se morajo zaradi 
tega predhodno naročati, kar pa lahko pomeni stopnico, ki vodi k nezadovoljstvu strank. 

                                                                                                                                               
10 Eno od orodij za snovanje poslovne politike organizacije je t.i. SWOT oz. SPIN analiza, 

ki zajema tako prednosti in slabosti v notranjem okolju organizacije kot izzive in nevarnosti, ki 
izhajajo iz zunanjega okolja organizacije. 
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Predhodno nenajavljena stranka ne more dobiti informacij, ker ni postrežena, je nejevoljna 
in svojo »izkušnjo« kaj hitro prenese znancem in prijateljem. 

Banka mora več razmišljati v smeri dovolj velikega števila usposobljenega kadra, ki 
bo z normalnimi obremenitvami kos vsem zahtevam tako s strani banke kot strank. To 
pomeni usposabljanje in prekvalifikacijo že obstoječih primernih kadrov oziroma 
zaposlovanje novih. Kadre je nujno, prav tako kot investicije in druga vlaganja, planirati v 
naprej, vzporedno z načrtovanjem rasti stanovanjskih kreditov.11 S tem banka 
sistematično zmanjšuje tudi operativna tveganja na področju poslovanja. 

Prostori, rezervirani za osebne kontakte s strankami, v Izbrani banki niso ustrezni. To 
so pisarne, ki jih banka trenutno ne potrebuje, zato niso opremljene v smislu osebnega 
kontaktiranja s strankami. V njih običajno ni niti osebnih računalnikov, zato so jih tržniki 
med razgovori prisiljeni zapuščati, da lahko stranki pripravijo ustrezne izračune.  

Praviloma morajo biti to prostori, kjer se stranka dobro počuti, z ustrezno opremo, 
udobnimi mizami in stoli. Stranki mora biti na razpolago vse možno reklamno gradivo s 
celotno paleto bančne ponudbe, drugo priložnostno čtivo za primere, ko je potrebno 
nekoliko počakati, morda celo nežna, razpoloženjska glasba. Vsaka stranka mora 
razpolagati s pisalnim priborom (blok, svinčnik), da si lahko naredi lastne zabeležke. 
Prostori bi lahko bili opremljeni z intervizijo, kjer bi se banka predstavljala kot 
organizacija in kot ponudnica bančnih produktov in storitev. 

Rezultati nedavno opravljene interne raziskave12 so pokazali, da delovni čas na 
sedežu banke ustreza potrebam strank, medtem ko delovni čas v poslovnih enotah ni 
ustrezen, saj se v veliki meri pokriva z delovnim časom uporabnikov. 

Banka mora razmišljati v smeri bolj prožnega delovnega časa tržnikov, da bi bili na 
razpolago strankam dejansko takrat, ko jih le te potrebujejo. Sem spadajo plačana 
dežurstva na domu, osebni obiski strank, delovni čas izven običajnih okvirjev in podobno. 
Tovrstne želje je v opravljeni anketi izrazilo kar nekaj kreditojemalcev. 

Obstoječa lokacija banke sama po sebi morda ni slabost, čeprav za povprečnega 
obiskovalca ni najbolj ugodna. Več je potrebno storiti na fizični dostopnosti strank do 
banke. Banka ima določeno število parkirnih prostorov, namenjenih strankam, vendar 
mora biti stranka precej iznajdljiva, da to uspe tudi dejansko koristiti. Stranke je potrebno 
ustrezno obveščati, najprimernejši način bi bila namestitev ustreznih obvestilnih tabel. 

7.4.2 Izzivi in pretnje iz okolja 

Pred Izbrano banko stojijo izzivi, ki izhajajo iz njenega zunanjega okolja. Silijo jo k 
budnosti in stalni pripravljenosti pri iskanju novih tržnih poti, k izboljševanju in 

                                                 
11 Politika na področju planirana kadrov je v Izbrani banki še vedno stihijska. Problemi se 

rešujejo po načelu »gašenja požara«, zato zaposleni marsikdaj dobesedno »pregorevajo«. 
12  Med obiskovalci banke je bila izvedena interna raziskava v obliki krajše ankete o 

ustreznosti delovnega časa v centralni bančni enoti ter v ostalih poslovnih enotah.  
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nadgradnji že obstoječe ponudbe in stalni skrbi za izobraževanje svojih zaposlenih. Ključ 
za uspešno premagovanje izzivov se nedvomno nahaja v visoko usposobljenem 
človeškem potencialu, ki bo lahko v bodoče kos vsem zahtevam sodobnega poslovanja. 

Iz zunanjega okolja prežijo na banko tudi nevarnosti. 
Nevarnost, ki bi se je banka morala dobro zavedati, je nevarnost kršenja zakonodaje. 

Ob pomanjkanju in preobremenjenosti kadra ter ob ohlapnih okvirih kreditne ponudbe13 
obstaja realna nevarnost, da tržnik nima dovolj časa spremljati vseh sprememb na 
področju zakonodaje, kar lahko pripelje do določenih nepravilnosti ali celo kršenja 
zakonodaje. To ima lahko za banko tako hude moralne kot tudi materialne posledice. 

Latentno nevarnost za banko predstavlja nedodelana zakonodaja na področju 
nepremičninskega trga, predvsem kar zadeva področje zavarovanj. Velik del kreditnega 
portfelja banke je zavarovan s hipotekami na nepremičnine. Splošno poslabšanje 
gospodarskih razmer, ki bi imelo za posledico slabšanje gmotnega položaja 
kreditojemalcev in s tem težave pri vračanju kreditov, lahko banki povzroči velika 
zavarovalna tveganja. Trenutno je postopek zavarovanja kreditnih terjatev s hipotekami 
dokaj hiter in enostaven, kar pa ne velja za primere dejanskega unovčenja takšnih 
zavarovanj. Dolgi postopki na sodiščih, možnosti vseh mogočih pritožb in podobno, lahko 
unovčenje takšnih zavarovanj zavlečejo na več let. 

Realno nevarnost za banko iz zunanjega okolja predstavljajo ostale konkurenčne 
banke, ki delujejo na našem tržišču. Zato mora banka stalno spremljati vse novosti, ki se 
pojavljajo na različnih področjih življenja, preučevati potrebe občanov, spremljati razvoj 
najnovejših tehnologij, da je v vsakem trenutku sposobna zadovoljiti plačilno sposobno 
povpraševanje. Biti mora prva na konkurenčnem trgu, le tako ima možnost dolgoročnega 
obstoja in uspešnega razvoja. 

7.5 Navidezno nakupovanje kot metoda za ugotavljanje slabosti ponudbe 

Eden od načinov, kako raziskati celoto vseh dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto 
ponudbe storitev Izbrane banke, je metoda navideznega nakupovanja. Navidezno 
nakupovanje (angl. mystery shopping) je oblika opazovanja z udeležbo, kjer raziskovalec 
igra vlogo stranke oz. možnega kupca z namenom zaznavanja procesa in postopkov pri 
posredovanju storitve (Cerar 2005, 11). Z metodo navideznega nakupovanja odkrivamo 
pomanjkljivosti v procesu posredovanja storitve, istočasno pa nam ta metoda omogoča 
natančno identificiranje pomanjkljivosti, kar pomeni, da lahko določimo celo njen čas in 
kraj. Tako lahko hitreje odpravljamo napake in pomanjkljivosti, ker jih že poznamo. 

Navidezno nakupovanje se osredotoča na proces storitve in manj na njen izid. 
Poudarek je na aktivnostih in postopkih, ki so se ali pa se niso zgodili, manjši poudarek pa 
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je na zbiranju mnenj o storitveni izkušnji. Navidezni kupci preverjajo izvajanje oz. 
neizvajanje določenih nalog (npr. ali je zaposleni pozdravil) in štejejo atribute (npr. koliko 
strank čaka v vrsti). 

Raziskavo s pomočjo navideznega nakupovanja je potrebno periodično izvajati. 
Rezultate je treba analizirati s primerjavo rezultatov s prejšnjih navideznih nakupovanj. 
Prvo navidezno nakupovanje, ki ga izvede podjetje, omogoča omejen pogled v kakovost 
posredovanja storitve, z vsakim naslednjim navideznim nakupovanjem pa dobiva širši 
vpogled. Le periodično izvajanje navideznega nakupovanja omogoča optimalno 
izkoriščanje te metode. Ko z navideznim nakupovanjem identificiramo določene 
pomanjkljivosti, sledi njihovo odpravljanje, nato pa z navideznim nakupovanjem dobimo 
povratno informacijo o izboljšanju kakovosti posredovanja storitve. 
 

                                                                                                                                               
13 Ohlapni okvir kreditne ponudbe v drugačnih okoliščinah pomeni za banko bistveno 

prednost. 

 48



8 ZAKLJUČEK 

Osnovni namen obravnavane teme v diplomski nalogi je bil prikaz oz. primerjava 
dveh različnih načinov ponudbe istega produkta Izbrane banke. Z osebno ponudbo banka 
vzpostavi tesen osebni kontakt s stranko, pri drugem načinu pa lahko stranka pride do 
informacij preko sodobnih komunikacijskih poti brez, da bi hodila v banko. Vsak izmed 
predstavljenih načinov ponudbe ima svoje prednosti in slabosti. Dejstvo pa je, da mora 
banka stremeti za tem, da neprestano išče različne načine plasiranja svojih produktov in 
storitev na tržišče. Pri tem je prav, da se poslužuje najsodobnejše tehnologije, istočasno pa 
ohranja in izboljšuje že obstoječe načine, ki so se pokazali kot dovolj uspešni, da je z 
njimi mogoče dosegati zastavljene cilje. 

Preučevanje dveh različnih primerov trženja istega produkta Izbrane banke je 
pokazalo, da je pravzaprav potrebno imeti več načinov trženja svojih produktov in 
storitev. Vsesplošne spremembe v načinu življenja ljudi, dela, organizacije prostega časa, 
zahteva prilagoditve tudi na strani bank. Distribucijske poti se čedalje bolj preusmerjajo in 
če je še do nedavnega veljalo, da je stranka tista, ki poišče banko, se bo tok informacij 
počasi preusmeril v smislu, da bo banka tista, ki bo s svojimi produkti in storitvami 
prihajala do stranke. Filozofija, ki jo bodo morale privzeti banke, bo v prilagajanju in 
podrejanju zahtevam in željam strank v smislu reka »kupec je kralj«. 

Kljub hitremu razvoju sodobne informacijske tehnologije, se pri strankah še vedno in 
vedno bolj kaže težnja po individualni obravnavi. V tem smislu bodo morale banke 
razmišljati o pospešenem uvajanju konceptov, usmerjenih v stranke oz. o vodenju 
poslovnih odnosov s strankami. To pa obsega obširen niz procesov in tehnologij za 
upravljanje odnosov s potencialnimi in obstoječimi strankami in pomeni usmerjanje 
poslovne strategije in kulture tako, da je vsak stik s stranko zaključen v dolgoročno 
zadovoljstvo stranke in dobiček podjetja. 

Rezultati, predstavljeni v diplomski nalogi, so pokazali prednosti in slabosti različnih 
načinov trženja produktov in storitev ter vrzeli, kjer bo morala banka še kar nekaj 
postoriti, da bo stranke tudi dolgoročno zadržala. 

Ena izmed slabosti, s katero so bodo morale tako Izbrana banka kot tudi druge banke 
v bodoče še spoprijeti, pa je ponakupno spremljanje strank, vendar pa to ni bila tema te 
diplomske naloge. 
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Priloga 1 

VPRAŠALNIK 
 

1. Potrebne informacije o ponudbi bank za rešitev vašega stanovanjskega problema 
ste pridobili: (možno je več odgovorov) 
a) osebno v banki 
b) preko oglasov v množičnih medijih (radio, časopis, TV) 
c) na internetu 
d) drugo(navedite) _____________________________________________________ 
 

2. Pri koliko bankah ste iskali željene informacije o ponudbi stanovanjskih 
kreditov? 
a) pri eni banki 
b) pri dveh ali več bankah 
 

3. Zakaj ste se odločili prav za ponudbo Izbrane Banke? (možnih je več odgovorov) 
a) najbolj ugodni pogoji kreditiranja (odplačilna doba, obrestna mera, stroški) 
b) natančne in izčrpno podane informacije 
c) prijaznost in strokovnost bančnih uslužbencev 
d) drugo (navedite) ____________________________________________________ 
 
PONUDBA STANOVANJSKIH KREDITOV NA INTERNETU 
 

4. Imate dostop do elektronskih medijev (elektronska pošta, internet)? 
a) da – doma in v službi 
b) da – samo v službi 
c) ne 
 
(V kolikor je vaš odgovor NE, potem naslednjih 6 vprašanj preskočite) 
 

5. Ali obiskujete spletne strani bank? 
a) da - večkrat 
b) da – občasno 
c) nikoli 
 

6. Poznate spletne strani Izbrane Banke? 
a) da 
b) ne 
 

7. Ste iskali informacije v zvezi s pogoji stanovanjskega kreditiranja tudi na spletnih 
straneh drugih bank? 
a) da 
b) ne 
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8. Kakšna se vam zdi ponudba stanovanjskega kreditiranja, objavljena na spletnih 
straneh Izbrane Banke? 
a) dobra, nudi dovolj potrebnih informacij 
b) zadovoljiva, vendar pogrešam bolj izčrpne informacije 
c) ponudba banke ni ustrezna 
d) drugo (navedite vaše pripombe) ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

9. Bi se lahko izključno na osnovi ponudbe na spletnih straneh banke odločili za 
najem stanovanjskega kredita? 
a) da 
b) ne 
 

10. V čem vidite prednosti ponudbe na spletnih straneh banke? (možnih je več 
odgovorov) 
a) dostopnost do informacij 24 ur na dan 
b) ni se potrebno prilagajati delovnemu času banke 
c) ni potrebno čakati v vrsti 
d) enostavnost in preglednost ponudbe 
e) možnost informativnih izračunov 
f) drugo(navedite)______________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
Osebna ponudba stanovanjskih kreditov v banki: 
 

11. Preden ste se odločili za najem stanovanjskega kredita, ste osebno obiskali: 
a) eno banko 
b) dve banki 
c) tri ali več bank 
 

12. Kaj je za vas pomembno pri osebni ponudbi stanovanjskih kreditov? (možnih je 
več odgovorov) 
a) individualna obravnava s strani bančnega delavca 
b) možnost pridobitve bolj izčrpnih informacij 
c) prijaznost in ustrežljivost bančnih delavcev 
d) drugo (navedite) ____________________________________________________ 
 

13. V čem vidite slabosti osebne ponudbe stanovanjskih kreditov? (možnih je več 
odgovorov) 
a) predolgo čakanje v vrsti 
b) prilagajanje delovnemu času banke 
c) večkratno prihajanje v banko 
d) drugo (navedite) ____________________________________________________ 
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14.  Kaj bi bilo po vašem mnenju s strani banke še potrebno storiti, da bi bili s 
ponudbo banke bolj zadovoljni? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
 
Podatki o anketirancu (anketiranki) 

Starost 
a) 18 – 28 let 
b) 29 – 39 let 
c) 40 – 50 let 
d) nad 50 let 

Spol 
a) ženski 
b) moški 

Izobrazba 
a) poklicna  
b) srednja 
c) višja 
d) visoka 
e) univerzitetna 
f) drugo ________________________________________ 

Stan 
a) samski 
b) poročen 
c) izvenzakonska skupnost 

Mesečni prihodki 
a) do 150.000,00 SIT 
b) od 150.001,00 SIT – 250.000,00 SIT 
c) od 250.001,00 SIT – 300.000,00 SIT 
d) nad 300.001,00 SIT 
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GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV ANKETE 
 

I. SPLOŠNI PODATKI O PRIDOBIVANJU INFORMACIJ 
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II. PONUDBA STANOVANJSKIH KREDITOV NA INTERNETU 
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III. OSEBNA PONUDBA STANOVANJSKIH KREDITOV 
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IV. DEMOGRAFSKI PODATKI SODELUJOČIH V ANKETI 
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