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POVZETEK 

 

Zaključna projektna naloga obravnava analizo zadovoljstva in zvestobe odjemalcev v izbrani 

skupini GEN-I, podjetju za trgovanje in prodajo električne energije. GEN-I se kot inovativno 

in hitrorastoče mlado podjetje sistematično posveča metodam trženja električne energije, kar 

predstavlja izhodišče pri predmetu raziskave in ponuja praktično preverjene načine delovanja 

na tem specifičnem področju. Zaključna projektna naloga se deli na teoretični in empirični 

del, ki zakonitosti prodaje električne energije poskuša aplicirati na rezultate anonimne ankete. 

Temeljno vprašanje in ugotovitve se osredotočajo na razloge, ki odjemalce spodbujajo k 

zvestobi do določenega dobavitelja električne energije.  

 

Ključne besede: odjemalec, zadovoljstvo, zvestoba, električna energija, dobavitelj. 

 

ABSTRACT 

 

The bachelor thesis paper discusses the analysis of satisfaction and loyalty of consumers in 

GEN-I Group, company for trading and selling electric energy. As an innovative and fast  

growing young company, GEN-I systematically commits to metods of trading electricity, 

which presents the basis/starting point in the subject of our research and offers practically 

reliable/tested operation ways in this specific area. Thesis is divided in theoretical and 

empirical part, which tries to apply the laws of selling electrical energy on reasons that 

encourage the consumers to loyalty versus specific supplier of electrical energy. 

 

Keywords: customer, satisfaction, loyalty, electricity, supplier. 
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1 UVOD 

 

V zaključni projektni nalogi bomo obravnavali ovire in probleme pri procesu zamenjave 

dobavitelja električne energije. Razdeljena bo na dva dela, pri čemer bo v 1. delu 

predstavljena analiza zadovoljstva odjemalcev, drugi del bo namenjen predstavitvi podjetja. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Izbrano podjetje je dokaj mlado, ukvarja se z mednarodnim trgovanjem z električno energijo 

na številnih borzah in organiziranih platformah z električno energijo, kot tudi preko različnih 

oblik bilateralnega trgovanja, prodaja končnim odjemalcem električne energije ter z njim 

smiselno povezan odkup električne energije od proizvajalcev. Podjetje GEN - I, d. o. o., je 

bolje poznano po blagovni znamki Poceni elektrika in Poceni plin, naloga bo usmerjena na 

blagovno znamko Poceni elektrika za gospodinjske in manjše poslovne odjemalce, 

priključene na nizkonapetostno omrežje brez merjene moči.  

 

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I (GEN-I b. l.): "GEN-I je mednarodna skupina v 

najbolj žlahtnem smislu besede. Na eni strani združujemo znanje o globalnih trgih električne 

energije, na drugi strani imamo zelo dobro poznavanje lokalnih trgov. Ko to dvoje zmešamo v 

pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu. Ključni dejavniki za uspeh so trije: na prvem mestu 

visoko motivirano in usposobljeno moštvo, na drugem izredno močna informacijska podpora 

in na koncu unikaten poslovni model za obvladovanje tveganj. Danes je ravno obvladovanje 

tveganj tisto, s katerim se na trgu lahko razlikuješ od konkurence in seveda tudi uspeš." 

 

Kotler (1996, 60) pravi, da če želijo podjetja ustvariti zadovoljstvo kupca, morajo upravljati 

svojo verigo vrednosti in celoten sistem izročanja vrednosti tako, da je kupec vedno v središču 

pozornosti. Tako da cilj podjetja ni le pridobiti kupce, ampak, kar je še pomembneje, jih tudi 

obdržati. Pojasnjuje, da je danes celovito obvladovanje kakovosti ključni pristop za 

zagotavljanje kupčevega zadovoljstva in dobičkonosnosti podjetja. Da morajo podjetja 

razumeti, kako kupci zaznajo kakovost in koliko jo lahko pričakujejo. Potruditi se morajo, da 

ponudijo več kakovosti kot njihovi tekmeci. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je analizirati zadovoljstvo potrošnikov, s ciljem izboljšati 

prepoznavnost podjetja in zagotoviti še kakovostnejše storitve. 

 

Cilji zaključne projektne naloge: 

- preučiti teoretične osnove o potrebah odjemalcev, 

- predstaviti podjetje GEN-I, d. o. o., 

- raziskati prepoznavnost ponudnika storitve, 
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- analizirati zadovoljstvo odjemalcev s storitvijo podjetja, 

- predlagati potencialne izboljšave na osnovi ugotovitev. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo analize za razčlenjevanje različnih terminov, 

metodo sinteze za združevanje miselnih stvaritev avtorjev in metodo kompilacije pri 

preučevanju dostopne domače in tuje strokovne literature ter drugih virov.  

 

Za ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev je bila uporabljena metoda spletnega anketiranja, ki 

je bila izvedena na 100 naključno izbranih odjemalcih. Anketni vprašalnik je bil predhodno 

testiran na manjšem vzorcu, s ciljem preizkušanja razumljivosti. Rezultati anketiranja so 

predstavljeni grafično in tabelarično. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo se osredotočili na obravnavano podjetje in analizirali 

poznavanje ponudnikov električne energije, pomembne lastnosti ponudnikov ter ovire in 

spodbude za menjavo dobavitelja električne energije. 

 

Predvidevamo, da so odjemalci pri anketiranju odgovarjali vestno. 
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2 ODJEMALCI 

 

V poglavju bomo opredelili pojem odjemalcev, njihove značilnosti, vedenje in prepoznavanje 

njihovih potreb. 

2.1 Opredelitev pojma odjemalci 

Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup predmetov za uporabo, ki 

jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe (prirejeno po 

Damjan in Možina 1998, 27). 

 

Sam Walton, ustanovitelj verige Wal-Mart, naj bi nekoč zapisal (Musek Lešnik 2007, 20): 

- Potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli podjetje. 

- Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega. 

- Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela. 

- Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo. 

- Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega. 

- Potrošnik ni samo denar v blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim 

ravnamo spoštljivo. 

- Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo. 

- Potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše 

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.  

 

Potrošnik je lahko tisti, ki ravnokar kupuje dobrine, tisti, ki se pripravlja na nakup, ali pa tisti, 

na katerega vplivamo z različnimi sredstvi, da bi v prihodnje opravil nakup. Tem kupcem 

pravimo potencialni potrošniki, kateri tvorijo potencialni trg. Za organizacije, ki proizvajajo 

dobrine za trg, so potencialni potrošniki precejšnjega pomena, ker pomenijo možnosti večje 

prodaje in razširitve tržišča (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 59). 

 

Potencialne potrošnike si lahko razložimo s tem (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 59): 

- Da se ne zavedajo potreb po določeni dobrini. 

- Da imajo potrebo slabo razvito (slaba intenziteta potrebe). 

- Da nimajo ustreznih informacij o razpoložljivem izdelku, storitvi. 

- Da kupujejo sorodne izdelke drugih konkurenčnih organizacij doma ali v tujini. 

- Da nimajo ustreznih denarnih sredstev za nakup. 

 

V literaturi in v praksi vedenje potrošnikov zasledimo še druge izraze, kot so kupec, porabnik, 

uporabnik, ki jih v našem primeru uporabljamo in razumemo kot sopomenke pojma potrošnik. 
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2.2 Značilnosti odjemalcev 

V tradicionalnih družbah, ki dajejo velik pomen kolektivni miselnosti, narekuje potrošne 

izbire večinoma razred, kasta, naselje in družina. V sodobni potrošniški družbi pa so ljudje 

svobodnejši pri izboru izdelkov, storitev in aktivnosti, ki jih opredeljujejo in ki na drugi strani 

oblikujejo socialno identiteto. Ko nekdo izbere blago in storitev, daje s tem izjavo, kdo je in s 

katero vrsto ljudi bi se rad družil – kakor tudi o tistih, s katerimi se ne mara (Možina, Tavčar 

in Zupančič 2012, 126). 

 

Življenjski slog so tudi izjave o tem, kdo je član določenega kroga oz. skupnosti in kdo ne. 

Vsak človek pa dodaja k izbranemu življenjskemu slogu svojo lastno osebnost. Ugotovimo 

lahko, da ljudje pogosto izberejo določene izdelke, storitve in dejavnosti pred drugimi, ker so 

povezani z določenim življenjskim slogom. Zato se trženjske strategije na osnovi 

življenjskega sloga osredotočijo na uporabo izdelkov v želenem socialnem okolju. Tako se 

ljudje, izdelki in socialno okolje združijo, da bi izrazili določen potrošniški slog (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 126). 

 

Beseda psihografija je skovanka in pomeni način opisovanja (grafija) psiholoških (psiho) 

značilnosti potrošnika ali določenega segmenta potrošnikov. Pri tem določamo potrošniške 

segmente na podlagi osebnostnih značilnosti v kombinaciji s preferencami življenjskega sloga 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 128). 

 

Pri psihografskem segmentiranju delimo potrošnike na različne segmente na podlagi njihovih 

osebnostnih značilnosti, pripadnosti določenemu družbenemu sloju in/ali življenjskemu slogu. 

Segmentiranje po teh spremenljivkah je pomembno, ker ljudje znotraj iste demografske 

skupine pogosto izražajo zelo različne demografske lastnosti (Možina, Tavčar in Zupančič 

2012, 129). 

 

Segmentiranje glede na osebnostne značilnosti 

 

Segmentiranje na podlagi osebnostnih značilnosti je v praksi dokaj pogosto, saj velja 

prepričanje, da ljudje z različnimi osebnostnimi lastnostmi kupujejo različne izdelke. Podjetja 

skušajo svojim izdelkom vtisniti osebnostni pečat, ki se ujema s kupčevo osebnostjo. 

 

Segmentiranje glede na družbeni sloj 

 

Družbeni sloj močno vpliva na preference posameznika pri izbiri različnih izdelkov in 

storitev, kot so avtomobili, obleke, dejavnosti v prostem času idr. Prav to je vzrok, da številna 

podjetja oblikujejo izdelke ali storitve, ki so prilagojeni posameznim družbenim slojem.  

 

 



5 

 

Segmentiranje glede na življenjski slog 

 

Izdelki in storitve, ki jih ljudje kupujejo, hote ali nehote odražajo njihov življenjski slog. Zato 

prodajalci vse pogosteje segmentirajo trge glede na življenjski slog svojih kupcev.  

2.3 Vedenje odjemalcev 

Obnašanje potrošnika moramo razumeti v okviru vseh naštetih dejavnikov, ki so prej 

dinamičnega kot statičnega značaja. Vede, ki lahko s svojimi empiričnimi izsledki in 

teoretičnimi posplošitvami pripomorejo k razumevanju zakonitosti obnašanja potrošnika, so 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 11): 

- Psihologija: preučevanje posameznika. 

- Sociologija: preučevanje skupin. 

- Ekonomija: oblikovanje temeljev vedenja potrošnikov. 

- Kulturna antropologija: vpliv družbenega razvoja na posameznika. 

- Socialna psihologija: preučevanje obnašanja posameznika v skupini. 

 

Po zadnjih raziskavah je bilo ugotovljeno, da na nakup ne vplivajo samo družina, prijatelji in 

oglasi, ampak vpliva tudi razpoloženje, razmere in čustva (Mumel 1999,18). 

 

Loudon in Della Bitta (1993) opredeljujeta vedenje porabnikov kot » ...proces odločanja in 

fizične aktivnosti, ki se pojavlja pri posamezniku pri vrednotenju, pridobivanju, uporabi in 

»znebitvi« dobrin in storitev.« 

 

Schiffman in Kanuk (1997) opredeljujeta vedenje porabnikov kot »...vedenje, ki ga porabniki 

kažejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju izdelkov, storitev in idej, za 

katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove potrebe.« 

 

Kroeber-Riel in Weinberg (1996) pravita, da se pojem vedenje porabnikov uporablja v 

različnih pomenih. O vedenju porabnikov govorimo na primer, kadar gre za vedenje ljudi pri 

nakupu in uporabi gospodarskih dobrin. Za vedenje porabnikov pa gre tudi v vseh primerih 

»zadnjih porabnikov« materialnih in nematerialnih dobrin, na primer za vedenje vernikov v 

cerkvi, pacientov v bolnišnici ipd. 

 

Mowen in Minor (1998) opredeljujeta vedenje porabnikov kot raziskovanje nakupnih enot in 

menjalnih procesov, vpletenih v pridobivanje, uporabo in »znebitev«/opustitev dobrin, 

storitev, izkušenj in idej. 

 

V tej opredelitvi je zajetih več ključnih pojmov (Mumel 1999, 18, 19): 
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- Vključen je pojem menjava. Uporabnik je element menjalnega procesa, v katerem se viri 

prenašajo med dvema stranema. Med udeleženci v menjavi se prav tako menjavajo drugi 

viri, kot so občutek, informacije in status. V procesu menjave obstaja možnost pojavljanja 

etičnih nepravilnosti. Etične norme lahko kršita tako uporabnik kot tržnik. Mowen 

obravnava menjalni proces kot temeljni element vedenja uporabnika.  

- Namesto pojma porabnik Mowen uporabi pojem nakupna enota. Nakup lahko izvede 

posameznik ali skupina. Pomembno področje raziskovanja uporabnikov je področje 

nakupnega vedenja organizacije. V poslovanju med organizacijami pogosteje sprejme 

nakupno odločitev skupina, ne pa posameznik. Pri nakupnem vedenju organizacija se 

pojavljajo ista osnovna načela vedenja uporabnikov. 

- V opredelitvi je prav tako poudarjeno, da je menjalni proces sestavljen iz serije korakov, 

od katerih je prva faza pridobivanje, druga faza uporaba in tretja faza 

odstranitev/«znebitev« izdelka. Večina raziskav s področja vedenja uporabnikov je 

osredotočena na fazo pridobivanja. Tukaj skušamo analizirati dejavnike, ki vplivajo na 

posameznikovo izbiro izdelka ali storitve. Faza uporabe in opustitve sta deležni veliko 

manj pozornosti. Ko raziskujemo fazo uporabe, raziskovalci analizirajo, kako uporabniki 

dejansko uporabljajo izdelek ali storitev in izkušnje, ki jih pri tem dobijo. Faza 

»znebitve«/opustitve se nanaša na to, kaj uporabnik stori z izdelkom, potem ko ga je 

nehal uporabljati.  

 

Milenović (1986) pravi, da predstavlja raziskovanje marketinga eno temeljnih funkcij 

marketinga. Osnovna naloga raziskovanja marketinga je priskrbeti nujne in pravočasne 

informacije za delovanje ostalih funkcij marketinga. Informacije, ki jih daje raziskovanje 

marketinga. Zajemajo rezultate mnogih raziskav, med katerimi je raziskovanje vedenja 

porabnikov eden osnovnih elementov in ena osnovnih aktivnosti raziskovanja marketinga. 

Raziskovanje vedenja porabnikov predstavlja osnovni element raziskovanja marketinga in 

osnovo marketinške usmerjenosti.  

2.4 Prepoznavanje potreb odjemalcev 

Izhodišče za razumevanje kupca je model spodbud in odzivov. Na nakupno vedenje najprej 

vplivajo trženjske spodbude in spodbude iz okolja, ki pridejo do kupčeve zavesti. Sledi jim 

vpliv značilnosti kupca in postopek odločanja, končna posledica pa so nakupne odločitve 

(Kotler 1996, 173 - 174). 

 

Na kupčevo vedenje vplivajo štiri vrste dejavnikov: kulturni dejavniki (kultura, subkultura, 

družbeni razred), družbeni dejavniki (referenčne skupine, družina, vloge in položaji), osebni 

dejavniki (starost in stopnja v življenjskem ciklusu, poklic, premoženjsko stanje, življenjski 
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slog, osebnost in samopodoba) in psihološki dejavniki (motivacija, zaznavanje, učenje, 

prepričanje in stališča).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model nakupnega vedenja 

Vir: Kotler, 1996, 174. 

 

Kulturne dejavnike sestavljajo kultura, subkultura in družbeni razred. Kultura je osnovni 

dejavnik, ki vpliva na želje in vedenje odjemalca. Sestavlja jo več subkulturnih skupin, katere 

svojim odjemalcem nudijo identifikacijo in socializacijo. Kotler (1996, 175) trdi, da 

marsikatera subkulturna skupina pomeni pomemben tržni segment s posebnimi značilnostmi, 

za katere tržniki načrtujejo ustrezno zasnovane izdelke in trženjske programe. 
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Slika 2: Razčlenjeni model dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje  

Vir: Kotler 1996, 173. 
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Družbeno slojevitost lahko delimo po kastah, kar pomeni, da ima vsak odjemalec določeno 

vlogo v kasti in kaste ne more zamenjati. Po večini pa delimo družbeno slojevitost na 

družbene razrede, katerih predstavniki imajo podobne vrednote, želje in vedenje. 

 

Značilnosti družbenih razredov so naslednje: prvič, vedenje oseb znotraj posameznega razreda 

je bolj podobno kot vedenje oseb iz različnih družbenih razredov; drugič, od družbenega 

razreda, ki mu pripadajo, je odvisen nižji ali višji položaj oseb v družbi; tretjič, družbeni 

razred neke osebe je zaznamovan z vrsto spremenljivk, na primer s poklicem, dohodkom, 

bogastvom, izobrazbo in vrednostno usmerjenostjo; četrtič, posamezniki lahko prehajajo iz 

enega družbenega razreda navzgor ali navzdol v druge razrede – razpon takšnega prehajanja 

je odvisen od trdnosti slojev določene družbe (Kotler 1996, 174).    

 

Družbene dejavnike sestavljajo referenčne skupine, družina, vloge in položaji. Referenčne 

skupine so vse skupine, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na odjemalčevo stališče in 

njegovo vedenje. Delimo na primarne in sekundarne skupine, primarna skupina so družina, 

prijatelji, sosedje in sodelavci, v njih človek preživi večino časa. Sekundarna skupina pa so 

verske, poklicne ali sindikalne skupine, za katere sodelovanje ni redno. Družino ločimo na 

dve skupini, na primarno družino, katero sestavljajo porabnik in njegovi starši, kateri ga 

versko, politično in ekonomsko usmerijo in spodbudijo čut za osebno prizadevnost, 

samospoštovanje in ljubezen. In ustvarjeno družino, v katero spadata oba zakonca in otroci, v 

tej skupini je bolj neposreden vpliv na nakupno vedenje. Vloge in položaji so vsakdanjik 

posameznika tako doma kot v službi. V vsaki skupini je druga vloga in drug položaj.  

 

Osebne dejavnike sestavljajo starost in stopnja življenjskega ciklusa, poklic, premoženjsko 

stanje, življenjski slog, osebnost in samopodoba.  

 

Porabniki skozi življenje kupujejo različne izdelke in storitve, tako se potrebe od otroških do 

zrelih let razlikujejo. Na porabo vpliva tudi stopnja življenjskega ciklusa, ki je povezana s 

finančnim stanjem in značilnostjo izdelkov za posamezne skupine družine.  

 

Na nakupno vedenje vpliva tudi poklic porabnika, prodajalci pa poskušajo prepoznati 

poklicne skupine, da so točno določeni izdelki oz. storitve usmerjeni v točno določeno 

poklicno skupino. Kotler (1996, 181) navaja, da na izbiro izdelkov močno vpliva kupčevo 

premoženjsko stanje, ki ga sestavljajo postavke, kot je razpoložljivi dohodek (višina, stalnost 

in časovna razporeditev), prihranki in premoženje (skupaj s tekočimi sredstvi), dolgovi, 

posojilna zmožnost in nagnjenost k porabljanju ali k varčevanju. Življenjski slog odjemalca je 

povezan z okoljem, v katerem biva, odjemalčevimi dejavnostmi, družbenim razredom ali 

poklicem in interesi. Osebnost in samopodoba ravno tako vplivata na posameznika in njegovo 

nakupno vedenje. Osebnost je zelo uporabna spremenljivka pri analizi porabniškega vedenja; 

nujna pogoja pri takšni analizi sta možnost razvrstitve osebnostnih tipov in obstoj močnih 
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povezav med določenimi osebnostnimi tipi pri izbiri izdelkov ali blagovnih znamk (Kotler, 

1996, 184). Prepričanje je neka ideja, ki jo ima vsak človek o neki stvari. Z izrazom stališče 

opisujemo trajno naklonjenost ali nenaklonjenost, spoznavno vrednotenje, čustveno razmerje 

in dejavne težnje v zvezi z nekim objektom ali idejo. (Kotler 1996, 188). 

 

Na nakupno vedenje vplivajo tudi psihološki dejavniki, ki jih sestavljajo motivacija, 

zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča.  

 

Na motivacijo lahko vpliva biogena potreba, katera izhaja iz fizioloških stanj napetosti 

(lakota, žeja, neudobje) in pa psihogene potrebe, ki izhajajo iz psiholoških stanj napetosti 

(potreba po prepoznavanju, spoštovanju in pripadnosti). Zaznavanje je povezano s petimi 

čutili: vid, sluh, voh, tip in okus, vendar vsak kupec te podatke zaznava na svoj način. Kotler 

(1996, 188) navaja, da teorija učenja kaže na to, da tržniki spodbudijo povpraševanje po 

izdelku, če ga povežejo z močnimi dražljaji in motivacijskimi namigi. Vsak posameznik ima 

svoje prepričanje o določeni stvari, ki pa ga lahko proizvajalec spremeni, če ugotovi, da ima 

porabnik napačno podobo o izdelku in da to zavira prodajo. Z izrazom stališča opisujemo 

trajno naklonjenost ali nenaklonjeno spoznavamo vrednotenje, čustveno razmerje in dejanje 

težnje v zvezi z nekim objektom ali idejo. Ljudje imajo stališča tako rekoč do vsega – religije, 

politike, oblačenja, glasbe, hrane (Kotler 1996, 188). 
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3 ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV 

 

V naslednjem poglavju bomo obravnavali pričakovanja in stopnjo odjemalčevega 

zadovoljstva, opredelili bomo pojem zadovoljstvo odjemalca, merjenje in analiza zadovoljstva 

ter definirali pojem zvestoba odjemalcev. 

3.1 Pričakovanja in stopnja odjemalčevega zadovoljstva 

Pričakovanja vplivajo na zadovoljstvo odjemalca, in sicer obratno sorazmerno, nižje kot je 

pričakovanje, višje je zadovoljstvo, višje kot je pričakovanje, težje je zadovoljiti odjemalca in 

s tem je zadovoljstvo nižje.  

 

Odjemalci želijo biti čim bolj realni, zato imajo zelo nizka pričakovanja. Ko so njihova nizka 

pričakovanja izpolnjena, ni rečeno, da bodo odjemalci občutili zadovoljstvo. Njihovo 

zadovoljstvo je vedno povezano s čustvi. Če ponudnik ne ponuja dovolj, bo to odjemalec 

občutil. Ne glede na odjemalčeva nizka pričakovanja, mu bo to sprožilo negativna čustva, kar 

se bo odrazilo v nezadovoljstvu.  
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Slika 3: Porabnikovo zaznavanje kakovosti in zadovoljstva  

Vir: Zeithaml 2000, 75. 

 

Z zadovoljstvom odjemalca povezujemo tudi kakovost izdelka oz. storitve. Kakovost storitev 

pa je za razliko od kakovosti izdelka težje meriti in opredeliti zaradi lastnosti storitev, kot so 

neopredmetenost, neotipljivost in heterogenost. Kakovost merimo skozi subjektivno zaznavo 
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odjemalca, kar pomeni, da odjemalec med nudenjem storitve zazna posamezne elemente 

storitve in zavestno ali nezavestno oblikuje oceno kakovosti storitve.  

 

Na zaznavo kakovosti storitev s strani porabnika vplivajo dimenzije zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje, empatija in oprijemljivost. Kakovost storitev in tudi kakovost izdelka pa dalje 

vplivata na zadovoljstvo porabnikov. Situacijski dejavniki, kot je na primer domačnost okolja, 

lahko pomembno pozitivno vplivajo na zadovoljstvo porabnikov in njihov odnos do podjetja, 

medtem ko na primer odvisnost porabnika prav tako pomembno vpliva na odnos, vendar je 

povezana z negativnimi občutki. Tudi osebni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo porabnikov 

in njihov odnos do podjetja, na primer všečnost ali privlačnost osebja, ki dela v podjetju. 

Privlačnost temelji na podobnosti; bolj kot podjetje in njegovi ljudje izražajo vrednote, 

prepričanja, stališča, načela in interese, ki so blizu porabniku, močnejšo privlačnost bo občutil 

(Musek Lešnik 2007, 72). 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Model oblikovanja zadovoljstva z vidika pričakovanj in izkušenj  

Vir: Musek Lešnik 2008, 30. 

 

Pričakovanja niso toga, fiksna in nespremenljiva. Lahko se spreminjajo in prilagajajo novim 

informacijam, ki ji dobi potrošnik, ali spremenjenim okoliščinam. Glede na svojo 

»uresničljivost« se delijo v tri skupine (Zeithamel, Berry in Parasuraman1996): 

- Želena (idealna, nerealna) pričakovanja se nanašajo na raven izdelka oziroma storitve, za 

katero je potrošnik prepričan, da bi jo moral dobiti. 

- Zadostna (realna) pričakovanja se nanašajo na najnižjo raven izdelka oziroma storitve, ki 

je za potrošnika še sprejemljiva. 

- Predvidevana pričakovanja: potrošnik jih oblikuje na podlagi preteklih izkušenj, navadno 

so nekje med zadostno in želeno ravnijo pričakovanj. 
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Po nakupu potrošnik primerja izkušnjo s predhodnimi pričakovanji. Za oblikovanje občutka 

zadovoljstva je primerjava med doživeto izkušnjo in  vnaprejšnjim pričakovanjem bistvena. 

 

Primerjanje izkušenj s predhodnimi pričakovanji seveda ne poteka le na zavestni ravni. 

Oblikovanje zadovoljstva ali nezadovoljstva je avtomatičen in v precejšni meri nezaveden 

proces. V njem ključno vlogo odigrajo pretekle izkušnje in zaznana kakovost aktualnega 

izdelka oziroma storitve. Pretekle izkušnje so osnova za oblikovanje pričakovanj, zaznana 

kakovost izdelka oziroma storitve pa vpliva na subjektivno vrednotenje nove izkušnje (Musek 

Lešnik 2008, 29). 

3.2 Opredelitev zadovoljstva odjemalca 

Beseda zadovoljstvo izvira iz latinske besede satisfakcija »satis« pomeni »dovolj« in 

»facere«, pa »narediti ali izdelati«. Iz same besede ugotovimo, da zadovoljstvo odjemalca 

dosežemo takrat, ko zanj naredimo dovolj.  

 

Zadovoljstvo potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja in se 

dokončno oblikuje v ponakupni fazi. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki je rezultat 

potrošnikove nakupne odločitve, postane sestavni del njegovih izkušenj ter s tem osnova za 

prihodnje ukrepanje. V širšem smislu se proces zadovoljevanja potreb nikoli ne konča in 

veliko potrošnikov je vedno v stanju neravnotežja, saj so vedno s čim nezadovoljni (Lipičnik 

in Možina 1993, 13). 

 

Poznavanje in razumevanje številni definicij zadovoljstva odjemalcev nam pomaga razumeti, 

kaj pomeni in kako ga lahko merimo. Pri tem je potrebno ločit med zgodnejšimi in kasnejšimi 

definicijami zadovoljstva. Zgodnejša definicija zadovoljstva opisuje reakcijo na zavestni 

ravni, ki se nanaša na proces ocenjevanja, ki vodi do zadovoljstva ali nezadovoljstva. 

Kasnejša definicija opisuje reakcijo na čustveni ravni.  

 

Najpomembnejša teorija je kognitivna disonanca, ki se nanaša na odnos med 

posameznikovimi kognicijami (prepričanja, mnenja). Vsak odjemalec ima izoblikovane 

kognicije o sebi, drugih in o svojih odločitvah. Ločimo dva odnosa, to je konsonanten odnos, 

ko sta dve kogniciji povezani, in disonanten odnos, ko kogniciji nista povezani.  

 

De Ruyter in Bloemer 1999 (po Oliver 1999) govorita o petih vrstah zadovoljstva: 

- Zadovoljstvo kot posledica izpolnitve. 

- Zadovoljstvo kot posledica užitka. 

- Zadovoljstvo kot posledica olajšanja. 

- Zadovoljstvo kot posledica novosti. 

- Zadovoljstvo kot posledica presenečenja. 
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3.3 Merjenje zadovoljstva odjemalcev 

Vsako podjetje ima vzpostavljen ustrezen informacijski sistem za pridobivanje potrebnih 

informacij o zadovoljstvu odjemalcev. Podatki raziskave o zadovoljstvu odjemalcev dajo 

podjetju pravo sliko, kako je podjetje uspešno pri zadovoljenju potreb in želja odjemalcev.   

Zaradi pomanjkanja časa in strokovno usposobljenih ljudi, podjetja uporabijo merila 

zadovoljstva, kot so npr. obseg ponovnih nakupov, nakupi na osnovi priporočila, število 

reklamacij, število pritožb, preklic naročil, povezani nakupi, zvestoba dobavitelju.  

 

Z navedenimi primeri meril zadovoljstev podjetje ustvari sliko o zadovoljstvu svojih 

odjemalcev, kar pa ne zadošča za celostno razumevanje stanja in ugotavljanja vzrokov 

zadovoljstva in nezadovoljstva odjemalcev.  

 

Glede na objektivnost meril in izvor podatkov lahko metode merjenja zadovoljstva razvrstimo 

po izvoru podatkov in po objektivnosti oz. subjektivnosti meril. Po izvoru podatkov je 

mogoče razvrstiti metode merjenja zadovoljstva na (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

331): 

- Interni izvor podatkov: analiza podatkov servisne službe, analiza pritožb kupcev, analiza 

stroškov garancijskih popravil, analiza sklepanja poslov, analiza odnosov (prodajnega) 

osebja s kupci, neformalni razgovori z zaposlenimi, skupinski intervju z zaposlenimi. 

- Eksterni izvor podatkov: anketiranje kupcev, opazovanje kupcev na prodajnem mestu, 

metoda razvoja dimenzij kakovosti, metoda kritičnih dogodkov, skupinski intervju s 

kupci, primerjanje s konkurenti. 

3.3.1 Metoda kritičnih dogodkov 

Metoda kritičnih dogodkov je pomembna tako pri oblikovanju vprašalnika za ugotavljanje 

zadovoljstva potrošnikov kot tudi v vseh analizah poslovnega procesa, s katerimi skuša 

podjetje definirati in razumeti zahteve ter želje potrošnikov (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 332). 

 

Kritični dogodek prikazuje pozitivno in negativno izkušnjo odjemalca. Pozitivna izkušnja 

odjemalca je želja dobiti vsakokrat enako, če ne še boljšo kakovost izdelka oz. storitev. 

Negativna izkušnja odjemalca pa vzbudi dvome o kakovosti samega podjetja.  

 

Pozitiven kritičen dogodek ima dve lastnosti: 

- Specifičnost: dogodek, ki opisuje eno samo lastnost proizvoda oz. storitve in jo vsi 

razumejo enako. 

- Usmerjenost: opisuje vedenje izvajalca in uporabo specifičnih pridevnikov, ki opisujejo 

storitev oz. proizvod. 
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Metoda kritičnih dogodkov poteka v več stopnjah, začnemo z intervjujem odjemalcev, s 

katerim pridobimo specifične informacije – kritične dogodke o storitvi ali izdelku. Nato te 

podatke razvrstimo v skupine, osnova za razvrstitev so skupine, katerim so skupni specifični 

pridevniki ali glagoli. Ko so skupine oblikovane, jim oblikujemo skupno trditev – faktor 

zadovoljstva.  

 

Naslednji korak jih združimo v skupine faktorje zadovoljstva, na kar dobimo dimenzije 

kakovosti, katere poimenujemo s posamezno besedo ali z besedno zvezo.  

3.3.2 Metoda razvoja dimenzij kakovosti 

Namen metode razvoja dimenzij kakovosti je, da ugotovimo kakovost storitev po posameznih 

dimenzijah, osredotoča se na ljudi, ki ponujajo storitev ali izdelek.   

Postopek poteka v dveh fazah: 

- Identifikacija dimenzij kakovosti; lahko jih identificiramo s proučevanje strokovne, 

znanstvene itd. literature ali s spraševanjem zaposlenih, ki so vključeni v poslovni proces. 

- Opredelitev dimenzij s specifičnimi primeri: specifični primeri so posebni trdilni stavki, 

ki opisujejo specifičen vidik posamezne dimenzije kakovost. Trditve lahko opisujejo: 

posebne naloge, vedenje ljudi, ki so vključeni v proces ali poseben primer, ki ponazarja 

dimenzijo. 

 

Preglednica 1: Postopek merjenja zadovoljstva potrošnikov 

Predhodne dejavnosti - Pridobitev soglasja in podpore top 

managementa 

- Določitev ciljev raziskave 

- Izbira izvajalca raziskave 

- Predhodno raziskovanje in izbor 

ključnih dejavnikov poslovnega procesa 

Vzorčenje in izbor metode - Izbira načina vzorčenja in določitev 
vzorca 

- Izbira metode zbiranja podatkov 

- Vprašalnik in izvedba ankete 

- Sestava vprašalnika 

- Anketiranje 

- Obdelava in analiza podatkov 

Zaključne dejavnosti - Sintetična predstavitev rezultatov s 
ključnimi ugotovitvami 

- Uporaba rezultatov za izboljšanje 
poslovnega procesa 

- Terminski plan za prihodnje raziskave 

 

 

Vir: Rust, Zahornik in Keiningham 1994, 53. 
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3.3.3 Nekatere druge metode merjenja zadovoljstva potrošnikov 

Sistem pritožb in predlogov  

 

Podjetje mora imeti vzpostavljen sistem za sprejemanje pohval, kritik, predlogov, opomb, 

pritožb ali reklamacij, tej pozitivni in negativni predlogi so pomembni za doseganje 

popolnega zadovoljstva odjemalca.  

 

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev 

 

Anketa je zahtevna in obširna metoda zbiranja primarnih podatkov in prav zato tudi najbolj 

natančna in zanesljiva metoda. Izvajanje katere koli oblike anketiranja zahteva posebna 

znanja, dobro pripravo in organizacijo. Z anketnim vprašalnikom hitro in z minimalnimi 

stroški pridobimo neposredne podatke in informacije o zadovoljstvu uporabnikov (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010, 336).  

 

Navidezno oz. namišljeno nakupovanje 

 

Organizacija najame ljudi, ki se pretvarjajo, da so potencialni kupci, nakar poročajo o 

pozitivnih in negativnih izkušnjah pri nakupovanju izdelka, v lastni organizaciji kot pri 

konkurenci. Če organizacija seznani svoje zaposlene, da uporablja metodo preverjena 

prodajalcev, so ti še posebej pozorni in ustrežljivi do kupcev, kateri bi lahko bili namišljeni 

kupci.  

 

Analiza izgubljenih uporabnikov storitev 

 

Analiza zajema primerjavo števila izgubljenih odjemalcev v določnem časovnem obdobju s 

prejšnjimi časovnimi obdobji, najpomembnejši je vzrok za izgubo odjemalcev. Namen je 

ugotoviti vzrok, zakaj je odjemalec prenehal uporabljati določen izdelek ali storitev.  

3.4 Analiza zadovoljstva odjemalcev 

Zadovoljstvo je čustveni odgovor na potrošnikovo izkušnjo (nakup, storitev). Razvije se kot 

posledica primerjave predhodnih pričakovanj in doživete izkušnje, lahko tudi brez primerjave 

s pričakovanji.  

 

Zadovoljstvo se lahko navezuje na konkretno izkušnjo, lahko pa gre za širši občutek 

splošnega zadovoljstva. Pri splošnem zadovoljstvu je potrošnik na splošno zadovoljen z 

izdelki ali storitvami in odnosom podjetja do sebe. Splošno zadovoljstvo ni rezultat enega 

samega dogodka, temveč posledica več posameznih pozitivnih izkušenj (Musek Lešnik 2007, 

21). 
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Zadovoljstvo se navezuje tudi na: 

- izdelek, 

- blagovno znamko, 

- prodajalno, 

- storitev. 

 

Obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo odjemalca (Musek Lešnik 2007, 

22): 

- Priročnost in udobnost nakupa (lokacija, dostopnost prodajalne; oddaljenost od doma, 

službe, običajne poti; obratovalni čas, parkirna mesta idr.). 

- Vrsta in kakovost drugega blaga oz. storitve (stvari, ki jih potrošnik ne potrebuje, vendar 

pride v stik z njimi: izdelki na prodajalnih policah, oglasni material idr.). 

- Odnos (pozornost, prijaznost, pripravljenost pomagati, pripravljenost odgovarjati na 

morebitna vprašanja, odnos do morebitnih potrošnikovih težav, skrb za različne 

potrošnikove želje in potrebe, znanje in strokovnost osebja, reševanje problemov idr.).  

- Kakovost storitev v prodajalni (profesionalen pristop, strokovno svetovanje, korektno 

obravnavanje pritožb, zadostno število blagajni, zadostno število košaric in vozičkov v 

prodajalni, možnost plačevanja z različnimi plačilnimi sredstvi in na različne načine idr.). 

- Dopolnilne in promocijske storitve (predstavitev izdelkov, akcijske ponudbe, degustacije, 

dodatna ponudba, otroške igralnice, varovanje otrok v času nakupa, prireditve pred 

prodajalno in v njej idr.). 

- Videz (zunanji videz prodajalne ali poslovalnice, urejeno prodajalno okolje, urejenost 

zaposlenih, dovolj prostora med prodajalnimi policami, razporeditev izdelkov, 

preglednost cen, izstopanje izdelkov v akciji idr.). 

- Cenovne strategije (politika oblikovanja cen, relativna primerljivost cen s cenami pri 

konkurenci, jasnost in preglednost cen, obstoj in vsebina programov zvestobe idr.). 

- Fizični dejavniki (»atmosfera«: osvetlitev, prostornost, prezračenost, barvno ozadje, 

glasbeno ozadje, vzdušje v prodajalni idr.). 

3.5 Zvestoba odjemalcev 

Zvestoba je globoka zavezanost, da porabnik redno kupuje ali podpira nakup določenega 

izdelka, ki ga preferira tudi v prihodnje, ne glede na okoliščine in marketinška prizadevanja 

konkurentov, da bi porabnik prestopil k njim (Oliver 1999, 34; Oliver 1997, 392). 

 

Najpogosteje rečeno je to tisti, ki (Musek Lešnik 2008, 54):  

- se redno vrača v prodajalno/k podjetju/znamki, 

- pretežen del svojih nakupov opravi v isti prodajalni/pri istem podjetju/za isto blagovno 

znamko, 

- daje podjetju/blagovni znamki prednost pred konkurenco, 
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- se že dolgo vrača in se ne pusti premotiti marketinškim »vabam« konkurence, 

- je pripravljen »svojo« prodajalno, podjetje/znamko priporočiti drugim. 

 

Kljub raznolikostim definicij zvestobe sta se oblikovala dva osrednja pristopa: vedenjski in 

stališčni. Pri vedenjskem pristopu so zvesti porabniki tisti, ki ponovno kupijo isto blagovno 

znamko, cenijo le to blagovno znamko in ne iščejo informacij o konkurenčnih blagovnih 

znamkah. Takšno zvestobo merijo s frekvenco ponovnega nakupa iste blagovne znamke ali 

relativnim deležem te blagovne znamke v skupni porabi. Zvestoba s stališča vidika pa kaže 

naravnanost porabnika do izdelka. Nanaša se na predanost podjetju, pripravljenost priporočiti 

podjetje drugim. Taka zvestoba pomeni pozitivna čustva in občutke do podjetja oz. njegovih 

izdelkov (Šuster Erjavec 2013, 259). 

 

Najbolj znana opredelitev tipov zvestih porabnikov je Jonesova in Sasserjeva (1995, 88–99)  

opredelitev štirih značilnih tipov zvestih porabnikov: apostolov, teroristov, podkupljivih 

porabnikov in ujetnikov (Šuster Erjavec 2013, 262–263). 

 

Apostoli so skupina najzvestejših porabnikov, ki se vračajo k ponudniku s pravo gorečnostjo. 

V večini gre za skupino popolnoma zadovoljnih, navdušenih porabnikov, ki se vedno vračajo 

k podjetju. Zaradi njihovih pozitivnih stališč, ki jih imajo do podjetja, jim je najlažje ustreči. 

Njihove izkušnje s podjem v tolikšni meri presegajo njihova pričakovanja, da so pripravljeni 

svoje pozitivne izkušnje deliti z drugimi porabniki.  

 

Teroristi so po stopnji zadovoljstva in zvestobe nasprotje apostolom. To je manjša, a za 

podjetje izjemno pomembna skupina porabnikov. Porabniki te skupine so vse od dokaj 

nezadovoljnih do izredno ali popolnoma nezadovoljnih. Ko se zaradi nezadovoljstva odločijo 

in prestopijo drugam, na nek način ne prekinejo odnosa s podjetjem, saj še vedno širijo slab 

glas o podjetju. Za podjetje to pomeni, da ta skupina porabnikov lahko potencialno prinese 

veliko škode podjetju; niso le izgubljeni, ampak aktivno odvračajo tudi druge od podjetja. 

 

Za ujetnike je značilno, da so nezadovoljni s podjetjem, vendar ostajajo zvesti. Ujetniki so 

porabniki, ki so ujeti v odnos s podjetjem. Čeprav nezadovoljni, morajo sprejeti ponudbo 

podjetja, ki ga imajo na izbiro. Pogosto se ta skupina zvestih porabnikov pojavijo v 

monopolnih tržnih strukturah, kje se podjetja ne trudijo dovolj za svoje porabnike in ne 

spremljajo njihovega zadovoljstva, saj se jim zdi to nesmiselno. Porabniki jih ne morejo 

zapustiti, ker nimajo izbire; zakaj bi se torej trudili in odpravljali nezadovoljstvo. 

 

Zadnja skupina so podkupljivi, ta skupina porabnikov je lahko popolnoma zadovoljna, vendar 

ne kaže nobene zvestobe. Zaradi tega so ti porabniki izjemno dragi za podjetja. Podjetje 

porabi veliko denarja, da jih pridobi in popolnoma zadovolji, potem pa se ob prvi priložnosti 

obrnejo h konkurenci in to preden bi njihov odnos s podjetjem prinesel dobiček. Ti porabniki 
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so impulzni nakupovalci, lovijo nizke cene, modne muhe in včasih spremembe zaradi 

sprememb samih. Vračajo se zaradi obljubljenih ugodnosti, ki jih prinašajo nakupi. Pri teh 

porabnikih podjetje gradi navidezno zvestobo, saj jo ustvarja s popusti, zbiranjem točk 

zvestobe, sistemi nagrajevanja in ugodnosti.  

 

 

Z
v
es

to
b

a Visoka 

 

Ujetniki Apostoli 

Nizka do srednje 

visoka 
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Slika 5: Štirje tipi zvestih porabnikov  

Vir: Jones in Sasser 1995, 88–99. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA GEN-I, D. O. O. 

 

V poglavju bomo predstavili podjetje GEN-I, d. o. o., začetek podjetja, poslanstvo in vizijo, 

strategijo in cilje podjetja ter opisali storitev s katerim se omenjeno podjetje ukvarja.  

4.1 Začetki podjetja 

Že od ustanovitve matične družbe 2004 se skupina GEN-I uvršča med inovativne in 

hitrorastoče akterje na evropskem elektroenergetskem trgu. Poslanstvo, vizija in vrednote 

temeljijo na partnerskih odnosih s trgovci, dobavitelji in kupci na eni strani ter z bankami, 

borzami, klirinškim hišam in sistemskimi operaterji na drugi strani, v središču pozornosti pa 

so vedno zaposleni. Zadovoljstvo vseh deležnikov družbe skupine dosegajo z inovativnostjo 

in prilagodljivostjo. 

 

Poslovanje skupine GEN-I sledi načelom družbene pogodbe, ki sta jo leta 2006 sklenila 

družbenika Istrabenz–Gorenje, d. o. o. (leta 2011 po spremembi lastništva preimenovana v IG 

energetski sistemi, d. o. o.), in GEN energija, d. o. o., družbenika imata enakovredno 

lastništvo v družbi – vsak 50 %. 

 

Vodenje družbe temelji na učinkovitem povezovanju funkcij upravljanja, poslovodenja in 

nadzora (GEN-I  2011d).  

4.2 Poslanstvo in vizija podjetja 

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo. 

 

Z znanjem, profesionalnim pristopom in ustvarjalnostjo učinkovito tržijo električno energijo 

tako, da proizvodnim virom omogočajo obvladovanje tveganj, končnim porabnikom pa 

zagotavljajo kakovostno storitev celovite preskrbe in obvladovanje stroškov nakupa energija. 

Z nenehnim povečevanjem in združevanjem konkurenčnih prednosti dosegajo odlično 

ekonomijo obsega in tako še dodatno povečujejo zanesljivost preskrbe. 

 

Vizija: najboljša izbira  

 

Vizija podjetja GEN-I, d. o. o., je postati najboljša izbira na področju trgovanja, odkupa in 

prodaje električne energije. To dosegajo s prodornostjo in z zagotavljanjem pravega 

ravnotežja med globalno trgovalnimi in lokalnimi principi delovanja ter s svežim, inovativnim 

in partnerskim pristopom (GEN-I 2011c).  
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4.3 Strategija in cilji podjetja 

Cilj skupine GEN-I, d. o. o., je tudi v konkurenčno vse ostrejših razmerah ohraniti in 

izboljšati svoj položaj. To jim uspeva z novimi inventivnimi pristopi in produkti električne 

energije ter stalnim razvojem trgovskih aktivnosti. S hitrostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim 

znanjem izkoriščajo priložnost in razvijajočih se elektroenergetskih trgih in krepijo svojo 

prepoznavnost v regiji. 

 

Uspešnost dosegajo tako, da: 

- krepijo in širijo infrastrukturo za potrebe mednarodnega trgovanja z električno energijo in 

čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi ter optimalno koordinirajo aktivnosti v podjetju na 

številnih tujih trgih; 

- končnim odjemalcem ponujajo napredne in inventivne produkte pri oskrbi z električno 

energijo, zagotavljajo prijazne in profesionalne storitve za učinkovitejše odločanje o 

nakupu električne energije in za boljše upravljanje odjema pri strankah; 

- proizvodnim virom, ki so vključeni v bilančno skupino, s preglednimi partnerstvi 

omogočajo optimalno prodajo proizveden energije in obvladovanjem tveganj, povezanih 

z nenapovedanimi izpadi proizvodnih enot; 

- v notranjih procesih nenehno optimizirajo in povečujejo učinkovitost, kar se vedno znova 

potrjuje tudi v odzivnosti celotne skupine GEN-I ter v usklajenosti nastopanja in 

profesionalizmu do zunanjih partnerjev (GEN-I 2011e). 

4.4 Opis storitev 

Skupina GEN-I je z lastnimi družbami aktivna na trgih Avstrije, Italije, Nemčije, Madžarske, 

Romunije, Bolgarije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Kosova, Albanije 

in Grčije. Hčerinske družbe skupine so v 100-odstotni lasti matične družbe GEN-I, d. o. o., ki 

v Sloveniji posluje z dvema organizacijskima enotama. 

 

Družbe v skupini izvajajo lokalno in čezmejno trgovanje s produkti električne energije in 

čezmejnih prenosnih zmogljivosti, glede na razvitost posameznega trga pa imajo 

vzpostavljeno tudi infrastrukturo za prodajo velikim poslovnim odjemalcem in 

gospodinjstvom. 

 

Večina aktivnosti trgovanja se izvaja na matični družbi s sedežem v Sloveniji v okviru 

organizacijske enote trgovanja v Ljubljani, lokalna prisotnost na posameznih trgih pa skupini 

omogoča boljše razumevanje trga ter hitro in ustrezno odzivanje na tržne spremembe (GEN-I  

2011b). 

  

Ključna področja delovanja so v družbi in skupini GEN-I razdeljena v dva nosilna stebra:  

- trgovanje z električno energijo; 
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- prodaja električne energije končnim odjemalcem in odkup električne energije od 

proizvajalcev. 

 

Dejavnosti se izvajata v okviru profitnih centrov in ločenih portfeljev, ki so med seboj 

povezani na podlagi tržnih cen. Tak način omogoča jasno merljivost uspešnosti posameznih 

organizacijskih enot. Vodenje skupine je usrediščeno v okviru dejavnosti trgovanja z 

električno energijo.  

 

Povezovanje obeh dejavnosti deluje sinergijsko, saj povečuje zanesljivost pri trgovanju in 

oskrbi z električno energijo ter zmanjšuje tveganje (GEN-I 2011a).  
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5 RAZISKAVA 

 

V raziskavi bomo predstavili rezultate spletne ankete. 

5.1 Cilji in metode raziskave  

Cilj je bil z anketnim vprašalnikom raziskati poznavanje električnega trga in zadovoljstvo 

odjemalcev s svojim ponudnikom električne energije.  

 

Pri sami izvedbi raziskave smo uporabili metodo spletnega anketiranja. Podatke smo zbirali 

preko vprašalnika na spletnem mestu. Metoda spletnega anketiranja je eden izmed pristopov, 

ki omogoča poleg teme raziskovanja tudi način, da se čim bolj približamo ciljnim skupinam, 

ki smo jih želeli raziskovati.   

5.2 Analiza rezultatov 

Spletno anketo je izpolnilo 101 anketiranih, od tega 35 moških in 66 žensk, v povprečju starih 

od 21 do 40 let. Anketa je bila objavljena na spletu, na socialnem omrežju in posredovana po 

elektronski pošti.  

 

Pri vprašanju, kdo je dosedanji dobavitelj, je največ anketiranih 63 (62 %) uporabnikov GEN-

I, 16 (16 %) E3, 9 (9 %) Elektro Celje Energija, ostali dobavitelji pa so zastopani v manjši 

meri.   

 

Preglednica 2: Dobavitelji električne energije 

Dobavitelji 
Število 

odjemalcev 

Izraženo v 
% 

E3, d. o. o. 16 16 % 

Elektro Celje Energija d. o. o.  1 1 % 

Elektro Energija d. o. o.  9 9 % 

Elektro Gorenjska prodaja d. o. o. 7 7 % 

Energija Plus d. o. o. 0 0 % 

GEN-I, d. o. o. 63 62 % 

Petrol Energija, d. o. o. 1 1 % 

Petrol, Slovenska energetska družba, d. d. 3 2 % 

Elektro prodaja E.U., d. o. o. 1 1 % 

Skupaj 101 100 % 
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Slika 6: Dobavitelji električne energije 

 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so odjemalci zadovolji pri dosedanjem 

dobavitelju električne energije. Izbrala sem skupino štirih elementov: ceno (nižja cena 

električne energije brez vezave, cena električne energije), račun (pregleden in jasen račun, 

možnost izbire E-računa), zaposleni (ažurno reševanje morebitnih reklamacij, hitra odzivnost 

zaposlenih, strokovnost zaposlenih, prijaznost zaposlenih) in spletni portal (spletni portal 

dobavitelja, ki omogoča enostavno upravljanje računov, hitro oddajo števčnega stanja in 

ostalih podrobnosti).  

 

Anketiranci so na lestvici označili številko, oceno pomembnosti, ki jo pripisujejo 

posameznemu elementu dosedanjemu dobavitelju električne energije. Na razpolago so imeli 

številke od 1 do 5, ki pomenijo: 

1- Sploh nisem zadovoljen 

2- Nezadovoljen  

3- Niti niti 

4- Zadovoljen 

5- Popolnoma zadovoljen 

 

Z analizo drugega vprašanja smo ugotovili, da se odgovori bistveno ne razlikujejo. Z najvišjo 

vrednostjo (5 – popolnoma zadovoljen) je odgovorilo največ anketiranih – 41, pri spletnem 

portalu. Sledi možnost nižja cena električne energije brez vezave 40 anketirancev in 36 

prijaznost zaposlenih. Na podlagi teh ocen lahko sklepam, da je anketirancem zelo pomemben 

spletni portal, da imajo pregled nad vsem, kar jim podjetje ponuja.  

 

Največ ocen s sploh nisem zadovoljen so dobili elementi 11 svetovanje o učinkoviti rabi 

električne energije, 6 možnost izbire E-računa in 4 cena električne energije. 
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Preglednica 3: Zadovoljstvo odjemalcev pri dosedanjem dobavitelju električne energije 

 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Nižja cena električne energije brez 

vezave 
3 8 31 17 40 99 

Cena električne energije  4 9 26 25 32 96 

Pregleden in jasen račun 2 10 20 34 28 94 

Možnost izbire E-računa 6 7 24 22 34 93 

Ažurno reševanje morebitnih 
reklamacij 

3 13 32 30 11 89 

Hitra odzivnost zaposlenih 3 11 28 29 20 91 

Strokovnost zaposlenih 1 8 26 30 25 90 

Svetovanje o učinkoviti rabi električne 
energije 

11 12 29 25 12 89 

Spletni portal dobavitelja, ki omogoča 
enostavno upravljanje vaših računov, 
hitro oddajo števčnega stanja in ostalih 
podrobnosti 

2 12 20 18 41 93 

Prijaznost zaposlenih 1 7 17 30 36 91 

 

 

 
 

Slika 7: Zadovoljstvo odjemalcev pri dosedanjem dobavitelju električne energije 

 

Na vprašanje, ali so že razmišljali o zamenjavi dobavitelja električne energije, me je 

presenetilo dejstvo, da kar 51 anketirancev ni pomislilo o menjavi dobavitelja električne 

energije. Sicer pa razlika med številom odjemalcev, kateri so že razmišljali o menjavi 

dobavitelja električne energije in tistimi, ki niso pomisli, je majhna. Kar 49 anketirancev je 

razmišljalo o menjavi.  
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Preglednica 4: Odjemalci, ki so že pomislili o zamenjavi dobavitelja električne energije 

 

  

Število 
odjemalcev 

Da 49 

Ne 51 

Skupaj 100 

 

 

 

 
 

Slika 8: Odjemalci, ki so že pomislili o zamenjavi dobavitelja električne energije 

 

Iz slike je razvidna majhna razlika med anketiranci, ki so razmišljali o menjavi dobavitelja 

električne energije in tistimi, ki niso niti pomislili.  

 

Z naslednjim vprašanjem nas je zanimalo, koliko anketirancev pa je že dejansko zamenjalo 

dobavitelja električne energije. Kar 63 anketirancev je že zamenjalo dobavitelja električne 

energije, 36 pa jih ni menjalo. 

 

Preglednica 5: Odjemalci, ki so že menjali dobavitelja električne energije 

 

  

Število 
odjemalcev 

Da 63 

Ne 36 

Skupaj 99 
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Slika 9: Odjemalci, ki so že menjali dobavitelja električne energije 

 

Pri petem vprašanju smo izhajali iz četrtega vprašanja, in sicer, če so zamenjali dobavitelja, 

katerega so izbrali. Pri tem je največ anketirancev izbralo dobavitelja GEN-I, d. o. o., 61, sledi 

mu dobavitelj E3, d. o. o., z 9 in nato še Petrol, Slovenska energetska družba, d. d. s 3. Nihče 

od anketirancev pa ni izbral dobavitelja Elektro Celje Energija, d. o. o., Energije Plus, d. o. o., 

in Elektro prodaja E.U., d. o. o.  

 

 

Preglednica 6: Izbira novega dobavitelja električne energije 

 

Dobavitelji 
Število 

odjemalcev 

Izraženo v 
% 

E3, d. o. o. 9 9 % 

Elektro Celje Energija d. o. o.  0 0 % 

Elektro Energija d. o. o.  2 2 % 

Elektro Gorenjska prodaja d. o. o. 3 2 % 

Energija Plus d. o. o. 0 0 % 

GEN-I, d. o. o. 61 60 % 

Petrol Energija, d. o. o. 1 1 % 

Petrol, Slovenska energetska družba, d. d. 3 3 % 

Elektro prodaja E.U., d. o. o. 0 0 % 

Skupaj 79 78 % 
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Slika 10: Izbira novega dobavitelja električne energije 

 

Sedmo vprašanje je podobno drugemu vprašanju, kjer so anketiranci ocenjevali ovire pri 

zamenjavi dobavitelja električne energije. Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kje nastanejo 

ovire, zaradi katerih anketiranci niso pomislili oz. niso želeli zamenjati dobavitelja.  

 

Anketiranci so ponovno na lestvici od 1 do 5 obkrožili številko, pri katerem 1 pomeni, da se 

sploh ne strinjajo, medtem ko 5 pomeni, da se povsem strinjajo.  

 

Anketiranci vidijo največji razlog, da ne menjajo dobavitelja, ker se jim ne ljubi 35, sledi 

slabo poznavanje ponudnika električne energije 32, in ker ne zaupajo v dolgoročnost nižjih 

cen 23.  

 

Preglednica 7: Zakaj se odjemalci ne odločajo za menjavo dobavitelja električne 
energije 

 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Z menjavo ne bi bistveno prihranil 21 12 28 20 19 100 

Na menjavo dobavitelja električne 
energije sploh nisem pomislil 23 25 18 15 19 100 

Menim da je proces menjave 

dolgotrajen in preveč zakompliciran 21 12 24 28 15 100 

Ne zaupam novim ponudnikom 

električne energije 18 17 25 28 11 99 

Ker se mi ne ljubi 8 11 17 28 35 99 

Ne zaupam v dolgoročnost nižjih cen 12 12 24 28 23 99 

Slabo poznavanje ponudnikov električne 
energije  7 6 18 37 32 100
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Slika 11: Zakaj se odjemalci ne odločajo za menjavo dobavitelja električne energije 

 

Tudi osmo vprašanje je podobno drugemu vprašanju. Pri osmem vprašanju me je zanimalo, 

katere ugodnosti bi spodbudile odjemalce k menjavi dobavitelja električne energije.  

 

Pri tem 1 pomeni trditev, ki v največji meri drži, in 5 za trditev, ki najmanj drži.  

 

Med naštetimi razlogi je anketirance najbolj prepričalo praktično darilo 36, nato točke 

zvestobe (zbiranje točk, za določeno število točk popust pri ceni električne energije) in 10 % 

nižja cena električne energije za eno leto 23 anketirancev, sledi popust za zveste odjemalce 

19.  

 

Največ ocen s trditvijo ne drži so dobili razlogi en mesec brezplačne električne energije 31, 

popust za zveste odjemalce 30 in 10 % nižja cena električne energije za eno leto 26 

anketirancev.  

 

Preglednica 8: Spodbude odjemalcev k menjavi dobavitelja električne energije 

              

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Praktično darilo 36 23 12 13 16 100 

Točke zvestobe (zbiranje točk, za 
določeno število točk, popust pri ceni 
električne energije) 23 18 21 24 14 100 

Popust za zveste odjemalce 19 5 17 30 30 101 

Pregledna spletna aplikacija 18 13 35 21 12 99 

10 % nižja cena električne energije za 

eno leto 22 14 16 22 26 100 

En mesec brezplačne električne energije 18 14 17 20 31 100 
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Slika 12: Spodbude odjemalcev k menjavi dobavitelja električne energije 

 

Preglednica 9: Spol 

 

  

Število 

odjemalcev 

Izraženo v 
% 

Moški 35 27 % 

Ženski 66 52 % 

Skupaj 101 79 % 

 

 

 
 

Slika 13: Spol 

Preglednica 10: Starostna skupina 

 

  

Število 
odjemalcev 

Izraženo v 
% 

Do 20 let 0 0 % 

21–40 let  78 61 % 

41–60 let 21 16 % 

61 let in več 2 2 % 

Skupaj 101 79 % 



30 

 

 
 

Slika 14: Starostna skupina 

 

Preglednica 11: Izobrazba 

 

  

Število 
odjemalcev 

Izraženo v 
% 

Osnovna šola 0 0 % 

2 ali 3-letna srednja šola 2 2 % 

4 ali 5-letna srednja šola 31 24 % 

Višja ali visoka izobrazba 52 41 % 

Magisterij, specializacija, doktorat 16 13 % 

Skupaj 101 79 % 

 

 

 
 

Slika 15: Izobrazba 
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Preglednica 12: Število odjemalcev v gospodinjstvu 

 

  

Število 
odjemalcev 

Izraženo v 
% 

1 oseba (živim sam/a) 7 5 % 

2 osebi 18 14 % 

3 osebe 39 30 % 

4 osebe 25 20 % 

5 oseb 12 9 % 

Skupaj 101 79 % 

 

 

 

 
 

Slika 16: Število odjemalcev v gospodinjstvu 

 

Preglednica 13: Pobudnik za menjavo dobavitelja električne energije 

 

  

Število 
odjemalcev 

Izraženo v 
% 

Mož 57 45 % 

Žena 39 30 % 

Skupaj 96 75 % 
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Slika 17: Pobudnik za menjavo dobavitelja električne energije 
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6 SKLEP 

 

Za zaključno projektno nalogo z naslovom Analiza zadovoljstva odjemalcev v izbranem 

podjetju sem se odločila predvsem zato, ker delam na področju električne energije in me je 

zanimalo, koliko ljudi pozna to področje. 

 

V prvem delu projektne naloge sem opredelila nekaj osnovnih pojmov, kot so odjemalec, 

njegove značilnosti in vedenje. Zanimale so me tudi potrebe odjemalcev in to, ali jih podjetje 

pri samem odjemalcu prepozna. Nadaljevala sem z opredeljevanjem pojma zadovoljstvo 

odjemalca, od pričakovanja in stopnje odjemalčevega zadovoljstva do merjenja, analize in 

same zvestobe odjemalca. 

 

Podjetje mora poznati vzrok za nezadovoljstvo odjemalcev. Le tako lahko prepreči odhod 

odjemalca h konkurenci. Zvestoba odjemalca ima velik pomen pri zadovoljstvu, kajti če ima 

odjemalec pozitivno mnenje do izdelka oz. storitve, bo to tudi prenesel na druge odjemalce. 

 

V praktičnem delu projektne naloge sem izvedla spletno anketo, s katero sem želela pridobiti 

podatke o ovirah in problemih pri procesu zamenjave dobavitelja električne energije, pa tudi o 

zadovoljstvu samih odjemalcev. 

 

Z anketo smo prišli do ugotovitve, da 36 anketirancev ni menjalo dobavitelja. Kot razlog so 

podali nezanimanje oziroma se jim ne ljubi ali zaradi slabega poznavanja ponudnikov 

električne energije. Da bi se odločili za menjavo dobavitelja električne energije, pa bi jih 

najbolj prepričalo praktično darilo oziroma zbiranje točk zvestobe in ob določenih višini točk 

omogočene ugodnosti. 

 

Glede zadovoljstva pri dosedanjem dobavitelju električne energije anketirance najbolj 

pritegne spletni portal, na katerem imajo anketiranci dostop do računov, oddaje števčnega 

stanja, pregledom porabe električne energije do urejanja sprememb na merilnem mestu.  

 

Na trgu se pojavljajo vedno novi ponudniki električne energije, zato je potrebno, da ponudniki 

električne energije vedo, kako ustreči in zadovoljiti odjemalca, kaj mu ponuditi, da ga 

obdržijo. Zato je ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev potrebno na vsakem koraku podjetja.  
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