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POVZETEK 

Uspešno podjetje se zaveda, da je ključnega pomena za privlačno pozicijo na ciljnem trgu 

splet vseh okoliščin in sestavin, ki tako ali drugače vplivajo na celotno poslovanje. Ker se 

nahajamo v dobi, kjer je bistvenega pomena časovna odzivnost, se morajo podjetja znati hitro 

prilagajati tako svojim kupcem kot konkurentom. Pogrebna podjetja v tem ne izostajajo, 

ampak se prav tako trudijo ohranjati in modificirati svoje storitve, prilagajati cene za večjo 

dostopnost in zanimivost na trgu, skrbeti za zadovoljne odjemalce in vzgajati svojo vizijo v 

smeri dolgoročne rasti in dobička. 

Ključne besede: marketinški splet storitev, pogrebne storitve, pogrebi, pokopi, pokojnik. 

SUMMARY 

The successful company is aware that the key to an attractive position in the target market 

mix and ingredients to all the circumstances, one way or another affect the whole business. 

Since we are in an age where time is critical response, companies need to be able to adapt 

quickly to their customers and competitors. Undertakers are not left behind in this, they are 

also trying to maintain and modify their services, adjust prices for greater accessibility and 

attractiveness of the market, taking care of satisfied customers and bringing their vision 

towards long-term growth and profit. 

Keywords: marketing mix, funeral services, funerals, burials, the deceased. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev problema 

“Storitveni splet sestavlja sedem trţenjskih instrumentov, to je sama storitev, cena, 

komuniciranje, trţne poti, udeleţenci, storitveni proces in fizični dokazi. Storitveno podjetje 

lahko vpliva na porabnike s posameznim trţenjskim instrumentom, še učinkoviteje pa z 

njihovo najboljšo (optimalno) kombinacijo” (Potočnik 2004, 223). Tako sta temelja 

marketinškega trţenjskega spleta izbira in povezovanje med seboj podpirajočih marketinških 

instrumentov, ki skupaj vplivajo na doseganje večjega skupnega učinka. Marketinški splet je 

po definiciji Kotlerja (2003, 15) “skupek trţenjskih orodij, ki jih podjetje uporablja, da doseţe 

svoje trţenjske cilje na ciljnem trgu”. 

Skrbno pripravljen marketinški splet v podjetju pomeni ţe polovico uspeha, zato je 

pomembno, da natančno preučimo vse dejavnike, ki vplivajo na celoten instrument. 

Neupoštevanje teh marketinških načel je lahko izdatno, ne glede na vrsto. Tudi pogrebne 

storitve zaradi svoje nujne prisotnosti na trgu zaradi tega ne smejo zanemariti dejstvo, da z 

enako zavzetostjo izdelujejo in delujejo po marketinškem spletu, saj tudi zanje veljajo 

značilnosti storitvenega sektorja. Bistveno, kar jih loči od drugih storitvenih dejavnosti, je, da 

so njihovi uporabniki v času izvajanja storitev v izjemno občutljivem in posebnem čustvenem 

stanju, s storitvijo pa podjetje posega v posameznikovo intimnost s stališča sprejemanja smrti 

svojca, religioznega prepričanja in izgube samokontrole ob najteţjih trenutkih. 

Od odličnosti izdelanega in izpeljanega trţenjskega spleta je torej odvisno, ali bo podjetje 

sposobno vplivati na potrošnika, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je “gradnja stališč s 

pomočjo vplivanja na zadovoljstvo odjemalcev zlasti pomembna pri prvi preizkušnji 

odjemalcev z določenimi storitvami” (Snoj 1998, 158).  

Podjetje Pogrebne storitve in cvetličarna Ţičkar, Marko Ţičkar, s. p., je lokalno podjetje, ki se 

ukvarja s pogrebništvom kot glavno in cvetličarstvom kot dodatno dejavnostjo. Na podlagi 

obravnavanega podjetja sem predstavila pomembnosti, ki močno vplivajo na doseganje trţnih 

ciljev na ciljnem trgu. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na vseh sedem instrumentov marketinškega spleta, še 

posebej pa sem raziskala in preučila specifiko storitev pogrebnega zavoda. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen dela je bil analizirati pogrebniške storitve in na primeru Pogrebnih storitev in 

cvetličarne Ţičkar, Marko Ţičkar, s. p., raziskati marketinški splet pogrebniških storitev. 

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge: 

- preučiti marketinški splet storitev, 

- raziskati pogrebniške storitve. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge: 

- predstaviti obravnavano podjetje, 

- analizirati marketinški splet pogrebniških storitev, 

- opredeliti specifiko pogrebniških storitev, 

- analizirati zadovoljstvo odjemalcev obravnavanega podjetja in njihove ţelje o dodatnih 

storitvah. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu sem uporabila metodo analize, kjer so navedena stališča domačih in tujih 

uveljavljenih avtorjev in opisani pojavi. Uporabila sem tudi metodo sinteze, kjer sem 

zdruţevala in primerjala mnenja, vidike in razmišljanja različnih avtorjev. 

V empiričnem pa je bila uporabljena metoda osebnega anketiranja, s katero sem opravila 

raziskavo pri uporabnikih storitev podjetja Pogrebne storitve in cvetličarna Ţičkar. Na podlagi 

ugotovitev raziskave so podane informacije, kateri elementi marketinškega spleta omogočajo 

podjetju konkurenčno prednost in kakšne dodatne storitve si odjemalci še ţelijo. Rezultati 

anketiranja so grafično prikazani s pomočjo računalniškega orodja MS Excel in ustrezno 

interpretirani. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljamo, da bo dostopne dovolj ustrezne domače in tuje strokovne literature s 

področja marketinškega spleta in marketinga storitev.  

Predpostavljamo tudi, da bodo odjemalci pripravljeni sodelovati v anketiranju in da bodo 

iskreno odgovorili na vprašanja, saj se tema dotika občutljivih čustvenih reakcij. 
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Omejitev se pojavlja ob dejstvu, da je obravnavano podjetje lokalno zelo znano, kar bi morda 

lahko vplivalo na podane odgovore. 
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2 MARKETINŠKI SPLET STORITEV 

Marketinški splet storitev je optimalna kombinacija sedmih marketinških instrumentov (7 P), 

s katerimi storitveno podjetje vpliva na porabnike. 

2.1 Storitve 

Kotler (2003, 444) opredeljuje storitev kot “vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko 

ponudi drugemu, je neopredmeteno in ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je lahko 

povezana s fizičnimi izdelki, ali pa tudi ne”. 

Storitve se od izdelkov ločijo po svojih značilnostih. Tako lahko ločimo med “generičnimi 

značilnostmi, ki se pojavljajo pri vseh storitvah, in izvedenimi značilnostmi, ki so iz 

generičnih značilnosti izhajajoči problemi in niso prisotni pri vseh storitvah” (Snoj 1998, 36). 

Generične ali osnovne značilnosti storitev so: 

- procesnost, kjer storitve nastajajo po posameznih fazah. Faze so enkratne in si sledijo v 

določenem zaporedju (Potočnik 2004, 36). Procesnost je temeljni vzrok za vse druge 

značilnosti. 

- “neotipljivost” kot najbolj splošna značilnost se kaţe v tem, da storitve uporabnik ne 

more fizično občutiti s svojimi čutili, dokler jih ne kupi ali preizkusi, saj se šele takrat 

pojavijo fizični dokazi storitve. Zato “ponudniki storitev z ustreznim gradivom spremenijo 

tisto, kar je neotipljivo v otipljivo” (Potočnik 2002, 167), saj “kupci iščejo dokaze o 

kakovosti storitvah glede na prostor, ljudi, opremo, ceno, oglasni material in simbole” 

(Kotler 2003, 446). 

- neobstojnost ali minljivost, kar pomeni, da se storitev proizvaja in tudi porablja hkrati, 

torej je ne moremo narediti vnaprej, na zalogo in jo skladiščiti do povpraševanja. 

Izvedene značilnosti storitev: 

- nezmožnost transporta, 

- neločljivost od izvajalca pomeni, če oseba ali stroj, voden od neke osebe, ponuja storitev, 

je kot izvajalec tudi sam del te storitve, 

- sočasnost izvajanja in porabe – storitve se v istem času in kraju tako proizvajajo kot tudi 

porabljajo, če je povpraševanje. V nasprotnem primeru ne pride do proizvodnje. Snoj 

(1998, 42) ugotavlja, da so “storitve najprej prodane, nato pa jih pri proizvajanju 

uporabniki hkrati uporabljajo”, 
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- neposredni ali posredni stik med izvajalci in porabniki – Potočnik (2004, 37) navaja tri 

ravni stikov, in sicer: neposredni stik z neposredno vključenostjo porabnika v proces 

izvajanja storitve (na primer striţenje las), posredni stik, ko je porabnik delno prisoten pri 

izvajanju storitve (na primer občasna navzočnost pri predavanju), in izredno skromen stik 

med porabnikom in izvajalcem (na primer elektronsko poslovanje), 

- variabilnost ali spremenljivost je pomembna značilnost, kajti “storitve so v veliki meri 

odvisne od tega, kdo, kdaj in kje jih izvaja” (Kotler 2003, 448) ter so na podlagi tega zelo 

variabilne in z vidika kupca zelo kritično dojemljive. Zato se kupci, zlasti, če se prvič 

srečujejo z določeno storitvijo ali izvajalcem, pogosto odločijo ali odklonijo storitev na 

podlagi posveta s prijatelji oziroma z ţe obstoječimi uporabniki. 

- prepletanje proizvodnje in marketinga kot izkušnja porabnika storitve. Potočnik (2002, 

169) je mnenja, da “storitveno podjetje naredi veliko napako, če poveča produktivnost na 

račun zmanjšanja kakovosti storitev”. Ravno kakovost opravljenih storitev lahko ali pa ne 

postavi neko podjetje pred konkurente, 

- sodelovanje uporabnikov v izvedbi so, kot navaja Snoj (1998, 43) po Johnsonu, “ključni 

del sistema izvedbe storitev, saj je od aktivne udeleţbe porabnika v izvedbi storitev 

velikokrat odvisna sama kakovost storitve in s tem tudi zadovoljstvo porabnika”., 

- in druge. 

2.2 Definicija marketinškega spleta 

Devetak (2007, 27) pojasnjuje, da je “pri obravnavi marketinških konceptov, nalog in pravil 

posebnega pomena marketinški ali trţenjski splet po obrazcu 4 x P, ki je kombinacija 

marketinških spremenljivk, ki jih mora podjetje kontrolirati, če ţeli doseči ustrezno prodajo 

na ciljnem trgu”.  

Pri obravnavanju storitev se je marketinški splet razširil z dodatnimi tremi prvinami, tako da 

govorimo o 7 x P. Začetna črka P izhaja iz določene prvine, imenovane v angleškem jeziku, in 

sicer: 

- product (izdelek, storitev), 

- price (cena, prodajni pogoji), 

- place (prostor ali kraj izvajanja storitve, trţne poti), 

- promotion (promocija, trţno komuniciranje), 

- people (ljudje, udeleţenci), 
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- processing (izvajanje storitev, procesiranje) in 

- physical evidence (fizični dokazi). 

Sestavine trţenjskega spleta so med seboj povezane in kombinirane, saj tako podjetje lahko 

doseţe čim ugodnejši poslovni rezultat. 

Potočnik (2004, 224) pravi, da je “vsak marketinški instrument vzajemno vplivno povezan z 

drugimi in tako zagotavlja medsebojno podporo pri uresničevanju trţenjskih strategij in 

izvajanju trţenjskih aktivnosti”. 

2.3 Marketinški splet storitev 

Pri oblikovanju marketinškega spleta storitev se uporabljajo dodatne tri prvine, in sicer: P-5 

(people – ljudje), P-6 (processing – izvajanje) in P-7 (physical evidences – fizični dokazi). Za 

bolj učinkovito izvajanje storitev in njihovo teoretično podporo je boljše, da poleg 

tradicionalnih štirih P-jev, ki zadoščajo pri fizičnih izdelkih, usmerimo pozornost na še 

dodatne tri prvine (Devetak 1999, 6). 

2.3.1 Storitev 

Storitev uvrščamo med izdelke. Kotler (2003, 407) pojasnjuje, da “izdelki, ki jih podjetja 

trţijo, vključujejo fizične izdelke, storitve, doţivetja, osebe, kraje, dogodke, premoţenje, 

organizacije, informacije in ideje”. Tako je izdelek, v našem primeru storitev, karkoli, kar je 

mogoče ponuditi na trgu, da zadovoljimo neko ţeljo ali potrebo. 

Nove storitve 

Avtorji navajajo, da je izjemnega pomena spodbujanje razvoja novih storitev s strani podjetij, 

saj le-te lahko nadomestijo ali dopolnijo stare, obstoječe in ţe uveljavljene, kar za podjetja 

pomeni prodajo tudi v prihodnosti. Nova storitev je izboljšanje in preoblikovanje storitev, ki 

so ţe znane na trgu, ali pa uveljavitev povsem nove in drugačne storitve na ciljni trg. 

Pomembno je, da kupec zazna in opazi drugačnost ter občuti, da je storitev nova. Potočnik 

(2004, 225) pravi, da podjetja do novih storitev lahko pridejo ali z nakupom licence ali z 

lastnim razvojnim delom. 
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Razlogi za razvoj novih storitev so (Potočnik 2004, 225): 

- “nove storitve nadomestijo stare, zastarele in tiste, ki jim je upadla prodaja, 

- nove storitve zadovoljujejo spreminjajoče se potrebe porabnikov 

- nove storitve so potrebne, če ima podjetje preseţne zmogljivosti, 

- z novimi storitvami podjetje obvladuje sezonska nihanja v prodaji, 

- z novimi storitvami zmanjšuje tveganje, še posebej, če ponuja samo ozek sortiment 

storitev”. 

Ugotovili smo, da so nove storitve izredno pomembne, če podjetje ţeli ohranjati ali povečati 

prodajo na ciljnem trgu. Da podjetje ponudi porabnikom novo storitev, mora poiskati in 

preučiti ideje o tej, potrebne so tudi temeljite priprave glede izvajanja razvojnega procesa, saj 

v nasprotnem primeru podjetja, kadar ne delujejo povezano in usklajeno z notranjim trţenjem, 

velikokrat doţivijo neuspeh z novo storitvijo. 

Tveganja v zvezi z novimi storitvami 

Razvijanje in uvajanje novih storitev je vedno predstavljalo določeno mero tveganja. Kotler 

(1994, 317) navaja, da po “oceni druţbe Cooper and Kleinschmidt okrog 75 odstotkov novih 

storitev propade ţe pri uvedbi na trg”. Našteva tudi dejavnike, ki so odgovorni za zaviranje 

uspešnega razvijanja nove storitve: 

- pomanjkanje idej, 

- razdrobljenost trgov, ki ga povzroča ostra konkurenca, zato morajo podjetja svoje storitve 

usmerjati k manjšim trţnim segmentom, kar pa posledično pomeni manjše število 

prodanih storitev in manjši dobiček, 

- druţbene ali vladne ovire z zahtevami in s predpisi, 

- visoki izdatki, povezani z razvojem nove storitve, in pomanjkanje kapitala, 

- krajši čas razvoja novih storitev pri konkurentih, saj lahko več konkurentov razvija isto 

idejo in tako bije boj za ciljni trg, kjer je najuspešnejše najhitrejše podjetje, 

- krajši ţivljenjski ciklus storitve, ki je bila včeraj aktualna in predstavljena kot noviteta, 

jutri pa je lahko ţe zaradi uvedbe moderne tehnologije zastarela. 
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Življenjski ciklus storitve 

Koncept ţivljenjskega ciklusa avtorji večinoma opisujejo kot ţivljenjsko dobo izdelka, vendar 

se čedalje pogosteje pojavlja tudi v poglavjih o storitvah. 

Razumljivo je, da imamo vsi nek ţivljenjski ciklus, od rojstva do smrti. Pri storitvi je 

podobno, kajti na trţišču je mogoče videti vedno nove storitve, ki so nekaj časa zanimive za 

porabnike, nato pa zastarijo, povpraševanje zanje se občutno zmanjša, dokler popolnoma ne 

usahne in storitev tako izgine iz trga. Pojavlja se, da nove storitve vse hitreje zastarajo, 

njihova ţivljenjska doba pa je vse krajša, kar ima povezavo s konkurenco in konkurenčnim 

posnemanjem. 

Ţivljenjski ciklus storitve delimo na naslednje faze (Devetak 2007, 110): 

- uvajanje na trg (I. faza), 

- rast prodaje ali stopnja rasti (II. faza), 

- zrelost (III. faza), 

- zasičenost trga (IV. faza) in 

- odmiranje ali upadanje (V. faza). 

Kot pravi Devetak (2007, 111) so nekateri avtorji poenostavili ţivljenjski ciklus storitve in 

obravnavajo le štiri faze, tako da so zasičenost trga in odmiranje ali upadanje prodaje zdruţili 

v eno fazo z naslovom upadanje. Razvojne poti storitve s petimi stopnjami so med seboj 

povezane in si sledijo po zaporedju. Bistvenega pomena je, da spremljamo storitev v vsaki od 

ţivljenjskih faz, zlasti z vidika reakcije potrošnika do storitve in obsega prodaje, stroškov, 

ustvarjanja dobička in reagiranja konkurence. 

Potočnik (2004, 236) pravi, da je “Ţivljenjski ciklus storitve odsev prepoznavnih stopenj v 

gibanju njene prodaje, ter nadaljuje, da se skladno s potekom ţivljenjskega ciklusa storitve 

prodaja po uspešni uvedbi na trg postopno povečuje, dokler ne doseţe najvišje točke. Takrat 

se prodaja storitve pogosto ustali in nato postopoma upada”.  

Storitveno podjetje se mora zavedati problemov, ki se pojavljajo na vsaki od stopenj, zato 

mora vsako stopnjo posebej skrbno preučiti. 
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I. faza: Uvajanje storitve na trg  

Faza uvajanja storitve na trg je začetna stopnja, ko se storitev prvič pojavi na trgu. Gre za 

najobčutljivejšo, najteţjo in najbolj negotovo fazo, saj mora podjetje informirati svoje kupce o 

značilnostih in prednostih storitve, v ta namen pa se porablja precejšnja sredstva, prodaja je 

skromna, zato je strošek na prodano storitev sorazmerno visok. Podjetja si prizadevajo, da bi 

v čim krajšem času obvladali začetne teţave in na podlagi trţnih uspehov prešli na redno 

izvajanje storitev.  

V tej fazi imajo velik vpliv na prodajo naslednji dejavniki (Potočnik 2004, 236): 

- nova storitev je v prednosti pred ţe uveljavljeno, 

- storitev je lahko zdruţena z ţe uveljavljeno in predstavljena kot nova, 

- stopnja kompleksnosti porabe storitev, ki so nove na trgu. 

Dobiček je izjemno skromen ali ga ni, medtem ko je deleţ stroškov največji. 

S cenovnega stališča lahko storitveno podjetje v I. fazi izbere eno od štirih strategij, in sicer: 

strategijo hitrega “pobiranja smetane”, strategijo počasnega “pobiranja smetane”, strategijo 

hitrega prodora ali strategijo počasnega prodora na trg. Podjetje usmeri svojo ponudbo 

storitev na tisti ciljni trg in k tistim kupcem, ki kaţejo največjo zainteresiranost za porabo 

storitve. Pogosto so to ciljne skupine z višjo finančno podporo, zato je strategija višjih cen in 

hitrega “pobiranja smetane” najpogostejša (Potočnik 2004, 236). 

II. faza: Stopnja rasti 

V fazo stopnje rasti podjetje preide šele, ko storitve začnejo ustvarjati dobiček, na splošno pa 

je zanjo značilno hitro naraščanje prodaje. Na trgu je moč opaziti nove konkurente, kar 

pomeni zniţevanje cene (ni pa nujno), vendar dobiček še vedno narašča, saj prodaja še vedno 

raste. 

Kotler (1994, 365) navaja, da se “stopnja rasti na koncu prevesi iz naraščujoče v padajočo, na 

kar morajo biti podjetja pozorna, saj morajo do točke upadanja izdelati nove strategije, če 

ţelijo obdrţati hitro rast: 

- podjetje izboljša kakovost osnovne storitve, ji doda nove, dodatne storitve; 

- vstopi v nove trţne segmente; 

- poveča trţnokomunikacijske aktivnosti, se vključi v nove trţne poti, 
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- zniţa cene, da bi pritegnilo cenovno občutljive kupce”. 

Podjetje bo s takšnimi strategijami okrepilo svoj konkurenčni poloţaj, lahko osvojilo vodilno 

pozicijo na trgu in povečanju prodaje v naslednji fazi ali se odločilo za visoke tekoče dobičke 

v trenutni fazi. 

III. faza: Stopnja zrelosti 

Storitev v fazi zrelosti postopno doseţe vrh prodaje. Konkurenti ponujajo enake ali podobne 

storitve, porabniki pa storitev dobro poznajo in jo veliko koristijo. Sčasoma se rast prodaje 

ustavi, nadaljnje povečanje je moţno le z osvajanjem novih trgov. 

Fazo zrelosti delimo na tri obdobja (Potočnik 2004, 237): 

- usihajoča zrelost, ko začne prodaja upadati, 

- trdna zrelost – prodaja je konstantna, trg je zasičen, 

- končna zrelost – relativna raven porabe storitev začne usihati, se zmanjševati, porabniki 

pa so ţe naklonjeni drugim, novim storitvam. 

Podjetje poskuša vstopiti v trţne niše s spremembo trga, inovacije storitve in s spremembo ali 

prilagoditvijo marketinškega spleta. 

IV. faza: Faza zasičenosti 

Podjetje se mora v fazi zasičenosti pravočasno odločiti o inoviranju obstoječe storitve ali 

ukiniti njeno ponudbo. Prodaja je sorazmerno zadovoljiva, vendar se je zasičenje trga 

povečalo in s tem prihaja do upadanja prodaje. Ko storitev doseţe IV. fazo, se mora podjetje 

zavedati, da poteka konkurenčni boj med izvajalci, saj si vsakdo ţeli obdrţati svoj deleţ na 

trgu. 

V. faza: Faza odmiranja ali degeneracije 

V fazi odmiranja ali degeneracije prodaja in dobiček upadata, večje stroške pa ima podjetje s 

promocijo in z nizkimi cenami. Če podjetje ne ukine zastarele storitve, postane izvajanje te 

zelo drago, kar lahko privede do poslabšanja podobe podjetja in zmanjševanja donosnosti 

celotnega podjetja. 
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Podaljševanje življenjskega ciklusa storitev 

Potočnik (2004, 238) ugotavlja, da je “podaljševanje ţivljenjskega ciklusa storitev mogoče 

doseči: 

- s pospeševanjem prodaje, 

- z razvijanjem dodatnih koristi, 

- z razširjanjem prodaje na nove trge in s pridobivanjem novih uporabnikov, 

- z izboljšanjem kakovosti osnovne storitve”. 

2.3.2 Cena 

Devetak (2007, 128) definira ceno kot “denarno vrednost blaga in storitev”. Ceno, ki je 

bistveni in tudi najstarejši del marketinškega spleta, oblikujemo na podlagi koristi, ki jo ima 

porabnik ob storitvi.  

Oblikovanje cenovne politike storitve 

Pri oblikovanju cen (kalkulacij) mora podjetje najprej določiti svoje poslovne cilje (preţivetje, 

maksimiranje dobička na kratek rok, dominantna pozicija na trgu in druge), nato ugotavlja, 

kakšen je obseg povpraševanja (v sedanjosti in kakšen je trend v prihodnosti), ocenjuje 

gibanje stroškov, analizira cene in ponudbe glavnih konkurentov, da bi lahko pozicionirali 

svoje cene. Nadalje izbere eno od metod oblikovanja cen (metoda pribitka, ciljnega donosa, 

zaznane vrednosti itd.), šele nato podjetje določi prodajno ceno. 

Podjetja morajo pri pripravi trţnih cen upoštevati naslednja načela (Devetak 2007, 130): 

- načelo natančnosti, 

- načelo diferenciacije stroškov (delitev stroškov), 

- načelo prilagodljivosti (prilagajati se je treba vsem okoliščinam v podjetju, ki vplivajo na 

kalkulacijo), 

- načelo primerljivosti, 

- načelo racionalnosti (stroški kalkulacije ne smejo presegati koristi, ki jih ima podjetje s 

kalkuliranjem). 
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Prodajne cene je mogoče oblikovati prek treh temeljnih pristopov, in sicer (Devetak 2007, 

131): 

- oblikovanje prodajne cene na stroškovni podlagi, kjer višina stroška predstavlja mejo, pod 

katero podjetje ne sme postaviti trţne cene; 

- oblikovanje prodajne cene na podlagi povpraševanja, ki temelji na podrobni analizi cen, ki 

jih imajo konkurenti, ter cen, ki so za kupce sprejemljive; 

- kombinirana metoda oblikovanja prodajne cene na podlagi stroškov in povpraševanja, ki 

jo podjetja najpogosteje uporabljajo in velja za najboljši pristop. 

Sestavni elementi prodajne cene 

Prodajna cena praviloma vsebuje naslednje sestavne elemente (Potočnik 2004, 242): 

- stroške razvoja storitve (od zbiranja idej do vseh oblik tehnološkega in trţnega razvijanja), 

- stroške izvedbe storitve, 

- stroške za trţno komuniciranje (stroški oglaševanja, neposredno in posredno pospeševanje 

prodaje), 

- stroške administracije, 

- načrtovani dobiček. 

Diferenciacija ali razlikovanje cen 

Podjetja uporabljajo pristop razlikovanja cen, da lahko ponudijo enako storitev različnim 

porabnikom po različnih cenah ter si tako zagotovijo večjo prodajo. 

Najpogostejše oblike razlikovanja cen je Potočnik (2004, 243) opredelil kot: 

- razlikovanje po vrstah porabnikov (porabniki se zelo razlikujejo po kupni moči), 

- razlikovanje po trţnih območjih (različna geografska območja), 

- razlikovanje po času (sezonska zniţanja), 

- popust na hitro plačilo (kadar porabniki takoj plačajo storitev, je v navadi popust. V 

številnih storitvenih panogah pripomorejo k boljši likvidnosti, zmanjšujejo pa tudi stroške 

opominjanja in izterjav.). 
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Strategije prilagajanja cen za storitve 

Strategijo oblikovanja trţne cene mora podjetje izdelati v skladu s celotno marketinško 

strategijo, politiko in taktiko pojavljanja na trgu. Odvisno od določitve osnovne prodajne cene 

lahko storitveno podjetje uporablja več strategij, in sicer tako, da pri prvi strategiji oblikuje 

cene glede na geografske kriterije, pri drugi pa se opira na strategijo popustov (količinski, 

sezonski, funkcijski in plačilni). S tretjo strategijo podjetje oblikuje promocijske cene, za tem 

s pomočjo strategije diferenciacije cen oblikuje različne cene (za enake storitve za različne 

kupce) in s peto, zadnjo strategijo oblikovanja cene, podjetje določi ali bo novo storitev 

začelo prodajati po metodi hitrega “pobiranja smetane” ali pa bo ob nizki ceni čim prej 

prodrlo na ciljni trg in doseglo ţeleni trţni deleţ. 

Devetak (1999, 6) poudarja, da je v “mnogih primerih prav cena tista, ki prispeva k boljši 

prodaji”. Na podlagi te ugotovitve morajo storitvena podjetja opazovati reakcije porabnikov 

(z zniţanjem cene storitve ni pogojena pozitivna reakcija) in konkurentov (ki reagirajo 

racionalno glede na dano situacijo). 

2.3.3 Prostor in tržne poti storitve 

Kotler (1994, 526) je za opis trţnih poti uporabil Sternovo in El-Ansaryjevo opredelitev, in 

sicer, da “na trţne poti lahko gledamo kot na skupek medsebojno odvisnih organizacij, ki so 

vpletene v postopek dajanja izdelka ali storitve v uporabo ali porabo”.  

Potočnik (2004, 270) dopolnjuje, da “trţne poti opredeljujeta okolje, v katerem storitveno 

podjetje storitve posreduje, in način, kako jih posreduje, ter s tem povezano porabnikovo 

zaznavanje kakovostnih storitev”. 

Lokacija izvajanja storitev 

Lokacijo izvajanja storitev razumemo kot kraj, kjer se storitev izvaja. Lokacija je odvisna od 

vrste storitve ter od vključenosti porabnika v proces izvajanja storitve. Tako lahko 

razlikujemo tri načine prostorske interakcije med izvajalcem in porabnikom, in sicer, da 

porabnik pride k izvajalcu storitve (frizer, zobozdravnik), izvajalec pride k porabniku 

(pleskanje stanovanja, zavarovalni agent) ali pa obe osebi nimata neposrednega stika (prodaja 

prek telefona, spletno poslovanje). 
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Posredniki storitev 

Pot, po kateri podjetja posredujejo svoje storitve do porabnikov, vključuje izvajalce, 

posrednike in porabnike storitev. Čeprav velja neposredna prodaja za tradicionalno obliko 

posredovanja storitev, se storitvena podjetja čedalje pogosteje odločajo za posredne prodajne 

poti z namenom povečanja prodaje. Priča smo trendu različnih franšiznih sistemov za storitve 

(hitra hrana, čistilnice, rent-a-car). 

Spori na tržni poti 

Do sporov na trţni poti pride v primeru, kadar se poslovni interesi posameznih udeleţencev 

(najpogosteje izvajalec in porabnik storitve) ne skladajo. Pogosto se dogajajo spori na 

področju cenovne politike (višina cene, kraj in rok plačila, višina provizije). 

Spore, ki se dogajajo na trţni poti, je Potočnik (2004, 272) razvrstil na tri ravni: 

- vertikalni spor, ki nastane med različnimi ravnmi iste trţne poti, 

- horizontalni spor med udeleţenci iste vodoravne poti, 

- večsmerni spor, ki se pojavi, kadar storitveno podjetje oblikuje dve ali več med seboj 

konkurenčnih si trţnih poti pri ponudbi storitve iz istega trga. 

Devetak (2007, 158) je seznam dopolnil s še dodatnim vzrokom, in sicer z nezadostno in 

neustrezno motivacijo udeleţencev, saj je trţniku poleg materialnega nagrajevanja pomembna 

tudi nematerialna spodbuda, saj naj bi podjetje ves čas skrbelo za osebni razvoj trţnikov, 

zlasti mlajših strokovnjakov na področju marketinga. 

Številni avtorji se strinjajo, da spori niso vedno negativne narave. Nasprotno, nekateri spori so 

lahko celo ustvarjalni in vodijo do dinamičnega odzivanja podjetja na spreminjajoče se okolje.  

2.3.4 Promocija storitev in tržno komuniciranje 

Ni dovolj, da storitveno podjetje svojim porabnikom nudi kakovostne in dostopne storitve po 

konkurenčno privlačnih cenah, znati mora tudi uspešno komunicirati tako z ţe obstoječimi kot 

tudi s potencialnimi kupci. Vloga promotorja in sporočevalca je za vsako podjetje obvezna 

vloga. 
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Trženjsko komuniciranje 

Potočnik (2004, 245) razlaga, da je “trţenjsko komuniciranje zapleten proces, ki obsega 

organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi storitveno podjetje prenaša informacije 

o temeljnih značilnostih storitev, da bi se porabniki hitreje in laţje odločili za nakup”. 

Vprašanje, na katerega morajo odgovoriti trţniki, je, komu, kaj in kako pogosto naj storitveno 

podjetje informira o ponudbi svojih storitev in samemu sebi. 

Cilji trženjskega komuniciranja 

“Trţnik poskuša pri ciljnem občinstvu doseči spoznavni, čustveni ali vedenjski odziv” (Kotler 

1994, 602), kar pomeni, da so glavni cilji trţenjskega komuniciranja, poleg povečanja 

prodaje, obveščanje porabnikov o storitvenem podjetju in njegovih storitvah, ponavljanje 

starih reklamnih sporočil, prepričevanje porabnikov, da z nakupom storitve pridobijo več 

koristi, kot bi jo z nakupom pri konkurenčnem podjetju, ter miselno povezovanje storitev z 

izvajalcem. 

Oblikovanje trženjskokomunikacijskih sporočil 

Podjetje mora za uspešno komuniciranje najprej natančno določiti ciljni trg in opredeliti 

značilnosti storitve, za katere meni, da prinašajo konkurenčno prednost. Naprej mora določiti 

cilje, ki jih ţeli doseči s pomočjo izbrane oblike trţnega komuniciranja, glede na to pa mora 

ustrezno oblikovati trţno sporočilo, izdelati načrt stroškov in določiti merila, iz katerih bo 

lahko ugotovilo, spremljalo in vršilo kontrolo učinkovitosti trţnega komuniciranja. 

Pomembno je, da storitveno podjetje najde najprimernejšo obliko trţnega komuniciranja do 

kupcev. Na podlagi izbrane oblike pa oblikuje ustrezno prodajno sporočilo, ki mora biti 

sestavljeno iz argumentov, vezanih na izbrano lastnost, ki jo podjetje ţeli promovirati 

(kakovost, zanesljivost). 

Proračun za trženjsko komuniciranje 

Dejstvo je, da promocija povzroča visoke stroške v podjetju. Podjetje se tako lahko opre na 

nekaj metod, ki določajo višino sredstev v trţenjskokomunikacijske namene, in sicer: da si 

vnaprej določi fiksno višino sredstev, do katere lahko gre, določi odstotek od prihodkov 
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storitve, višino sredstev lahko določi v primerjavi z namenjenimi sredstvi pri konkurentih, ali 

pa se odloči za metodo cilja, pri kateri izvaja trţenjskokomunikacijske aktivnosti toliko časa, 

dokler ne doseţe ţelenega cilja (ţelen obseg prodaje). 

Izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje 

Storitveno podjetje lahko izbira med več orodij za uspešno promocijo svoje storitve. 

Oglaševanje storitev 

Temeljni cilj oglaševanja je večanje prodaje ter s tem povezan večji dobiček. Oglaševanje ima 

nalogo privlačnega informiranja ţe obstoječih kakor tudi potencialnih kupcev o storitvah, ki 

jih podjetje ponuja, usmeritve neodločnih kupcev, ustvarjanja pozitivnega odnosa in zaupanja 

pri porabnikih ter da deluje na spremembo ustaljenih navad pri porabi storitev. 

Oglaševanje sodi v del integralnega marketinga, zajema oglase (tiskane in objavljene na 

radiu), zunanjo in notranjo embalaţo, brošure, knjiţice, imenike in oglasne deske, 

avdiovizualne materiale, simbole in logotipe, filme, panoje in podobno (Devetak 2007, 162). 

Osebna prodaja storitev 

Kotler (2003, 580) opisuje “osebno prodajo kot najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah 

nakupnega procesa” (pri krepitvi preferenc, prepričevanju kupca in odločitvi za nakup). Avtor 

nadaljuje še z opisom treh lastnosti osebne prodaje: 

- osebni stik (takojšnji in vzajemni odnos med med dvema ali več osebama), 

- poglabljanje razmerja (prodajalec in kupec lahko postaneta celo dobra prijatelja), 

- takojšen odziv (kupec in prodajalec se poslušata). 

Po mnenju številnih avtorjev osebna prodaja, ki sicer velja za zelo drago trţnokomunikacijsko 

orodje in zajema prodajne predstavitve, prodajna srečanja, spodbujevalne programe in 

prodajne vzorce, še vedno velja kot najbolj produktivno orodje za prodajo. 

Odnosi z javnostjo 

“Odnosi z javnostjo predstavljajo vez med podjetjem in javnostjo” (Devetak 2007, 164). 

Javnost mora zaupati podjetju.  
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Vez zaupanja temelji na dvosmernem zadovoljivem procesu komuniciranja, s čimer se 

ustvarja tudi ustrezna zunanja podoba tako določenih storitev kot celotnega podjetja, kar 

pripomore k večjemu obsegu prodaje. 

Najpogostejša oblika odnosov z javnostjo so (Devetak 2007, 165): 

- tiskovna poročila, 

- letna poročila in srečanja, 

- dobrodelna darila, dnevi odprtih vrat, 

- sponzorstvo, sodelovanje pri reševanju problemov, 

- odnosi z okoljem in izdajanje internih glasil. 

 

Kotler (2003, 580) opredeljuje “odnose z javnostmi in s publiciteto kot zelo primerno orodje 

zaradi visoke verodostojnosti, sposobnosti ujeti kupce nepripravljene in dramatizacije (velika 

izrazna moč za predstavljanje podjetja in storitve)”.  

Neposredni marketing 

Glavni načini neposrednega marketinga so: 

- kataloški marketing (celoviti katalogi z navodili zamenjajo izloţbo oziroma trgovino. “Če 

ima podjetje urejeno banko podatkov, lahko katalogi prispejo do najširšega kroga 

potrošnikov” (Devetak 2007, 168). ), 

- neposredni marketing po pošti (posebno osebno naslavljanje pošiljk postaja čedalje bolj 

priljubljeno, ker omogoča visoko stopnjo izbire ciljne skupine porabnikov),  

- telefonski marketing (v novejšem času je moč opaziti upadanje telemarketinga, čeprav se 

uvršča med pomembne oblike neposrednega marketinga zaradi dosega zelo oddaljenih 

porabnikov), 

- trţenje prek radia in televizije (kupec lahko takoj, ko vidi ali sliši prodajno spročilo, 

pokliče (največkrat) brezplačno telefonsko številko za naročanje in se dogovori za izvedbo 

storitve), 

- elektronski marketing (pojavlja se v najširšem obsegu uporabe vseh oblik informacijske in 

komunikacijske tehnologije, saj je predvsem hitrejši, zanesljivešji in učinkovitejši, poleg 

tega pa ima največji vpliv na konkurenčnost in razvoj podjetja. Moderna oblika direktnega 

marketinga so elektronske prodajalne, kajti dejstvo je, da spletno trgovanje postaja čedalje 

bolj dostopno širšemu krogu kupcev, brišejo pa se tudi meje med velikimi in majhnimi 
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podjetji. Kot glavne prednosti lahko opredelimo takojšnjo ponudbo porabnikom, lokalna 

podjetja postajajo globalna, razvijanje storitvenih blagovnih znamk, nudenje informacij 

strankam, sprotne povezave s ponudniki komplementarnih storitev.) (Potočnik 2004, 256 - 

267). 

 

Neposredni marketing je v celoti zasebne narave, saj je pogosto naslovljen le na določeno 

osebo, sporočilo je sveţe, interaktivno, prilagojeno ter oblikovano tako, da pritegne izbranega 

naslovnika. 

Pospeševanje prodaje 

Poleg razlogov za nakup lahko podjetje uporablja tudi spodbude za nakup. Najpogosteje 

uporabljene aktivnosti pospeševanja prodaje so nagradni natečaji, tekmovanja, tombole, 

darila, vzorci, sejmi in prodajne razstave, kuponi, popusti, prodaja “staro za novo” in druge. 

Razlikujemo posredno (na porabnike podjetje takoj vpliva prek kontaktnega osebja) in 

neposredno pospeševanje prodaje (prospekti in katalogi, nagradna tekmovanja, zniţanje 

prodajnih cen, nagrade rednim strankam). 

Etika trženjskega komuniciranja 

Trţenjsko komuniciranje lahko iz pozitivnega splošnega namena obveščanja hitro postane 

oblika stresa, zlasti psihičnega pritiska na potencialne kot tudi na ţe obstoječe porabnike, zato 

sta potrebni previdnost in ustrezna usposobljenost pri uporabi določenih orodij trţenjskega 

komuniciranja. 

2.3.5 Ljudje 

“Ljudje oziroma udeleţenci imajo pri izvajanju najrazličnejših storitev izredno pomembno 

vlogo. Tu nastopajo kot odjemalci in izvajalci, ki pa so istočasno lahko tudi prodajalci 

storitve. Izvajalci morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni, zlasti pri izvajanju zelo 

zahtevnih storitev (medicina, računalništvo), po naravi naj bi bili ustvarjalni in stimulirani, 

skrbeli bi za dober videz in osebno urejenost” (Devetak 2007, 185 - 186). 

Ljudje v marketinškem spletu storitev morajo biti od podjetja dobro motivirani (materialno in 

nematerialno), podjetje naj bi stalno skrbelo za profesionalen odnos zaposlenih do porabnikov 
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z raznimi izobraţevanji, delavnicami in praktičnimi usposabljanji, saj lahko iz vsakdanje 

prakse povzamemo, da so prav zaposleni velikokrat ključni razlog, ki pretehta, da neko 

storitev kupimo oziroma zavrnemo. 

Vse bolj pa se kaţe zanimivo odkritje, da tudi kupci zelo vplivajo na končno izvedbo neke 

storitve. Veliko avtorjev z marketinškega področja navaja, da bi morali tudi kupce izobraziti, 

kako se obnašati kot kupec. Zlasti prodajalci v neposrednem stiku s kupci so izpostavljeni 

nekultiviranim in včasih celo nesramnim strankam. V takih primerih se mora prodajalec 

(izvajalec storitve) opreti na vse svoje teoretično in praktično znanje, da ne popusti pod 

kupčevo “agonijo”, ampak prodajo uspešno izpelje do konca. 

2.3.6 Izvajanje storitev 

“Izvajanje ali procesiranje storitev predstavlja bistvo storitve” (Devetak 2007, 186). 

Storitveni proces spada med najpomembnejše sestavine marketinškega spleta, saj je med 

procesiranjem storitve aktivno porabnikovo doţivljanje le-te. Procesiranje sestavljajo naloge, 

delovni postopki in operacije, prek katerih pride do izvedbe storitve.  

Izvajanje storitev je lahko zapleteno ali nezapleteno (vsebinski vidik postopkov pri izvajanju 

storitve) ter različno (moţnost različne izvedbe posameznih operacij in postopkov) (Potočnik 

2004, 274 - 275). 

2.3.7 Fizični dokazi za storitve 

Fizični dokazi predstavljajo vse, kar potrošnik lahko zazna s svojimi čutili. Poznamo fizično 

okolje (stavbe, pisarne), ki je v pomoč pri izvajanju storitev, prav tako pa je od fizičnega 

okolja velikokrat odvisno, ali bo storitev uspešna, porabniki zadovoljni in zaposleni 

učinkoviti, saj je fizično okolje lahko privlačne ali odbijajoče narave (Devetak 2007, 187).  

K fizičnemu okolju prištevamo še fizične dokaze (ustrezna dokazila, kot so prospekti, 

katalogi, reklamni predmeti in podobno), s katerimi ţeli storitveno podjetje pojasniti storitev 

na način, da jih lahko porabnik zazna s svojimi čutili. Teţava se lahko pojavi ob neskladnosti 

med fizičnimi dokazi pred storitvijo (obljuba koristi od storitve) in med dejansko izvedeno 

storitvijo, ko izvajalec ni izpolnil svojih obljub. Posledica tega je nezadovoljen porabnik na 

eni in slab ugled izvajalca na drugi strani. 
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3 RAZLIKOVANJE MARKETINŠKEGA SPLETA PRI STORITVAH 

POGREBNIŠTVA 

V splošnem oziru se storitveno podjetje obrača na temeljna določila in pravila marketinškega 

spleta, toda iz vsakdanjih izkušenj vemo, da storitvena podjetja, tudi tesno konkurenčna, ne 

delujejo po istem načelu, ampak se med seboj zelo razlikujejo glede na glavno dejavnost, ki jo 

izvajajo, ter v odvisnosti posebnih značilnosti storitvenega podjetja. Področje pogrebništva je 

v gospodarstvu dokaj konzervativna panoga, vendar kljub temu dopušča dovolj svobode, da 

lahko pogrebna podjetja oblikujejo svoj, edinstveni način poslovanja, kakor tudi izvajanja 

storitev samih. 

Storitve pogrebništva 

Storitve pogrebništva ali pogrebne storitve uvrščamo med “pogrebne dejavnosti”. Pogrebne 

storitve spadajo med gospodarske dejavnosti javnega interesa (Zakon o pogrebni dejavnosti in 

upravljanju s pokopališči, 2. člen).  

3.1 Vrednost odjemalčeve intimnosti 

Podjetja, ki se ukvarjajo s pogrebniškimi storitvami, se morajo kljub nujne prisotnosti na trgu 

zavedati dejstva, da ravno tako potrebujejo zadovoljne stranke, ki bodo izbranemu podjetju 

ostale zveste. Zato je pomembno, da razumejo pomen zadovoljstva stranke, ki je odvisno od 

razmerja med zaznano ponudbo in pričakovanji kupca. Da bo stranka zadovoljna, mora 

podjetje ponuditi pričakovane storitve oziroma storitve, ki bodo presegle pričakovanja. 

Stranka bo tako navdušena in zadovoljna. Podjetja pa morajo poleg tega, da spremljajo 

kupčeva pričakovanja in zadovoljstvo, spremljati tudi uspešnost konkurentov (Kotler 2003, 61 

- 63).  

Trţenjskokomunikacijske metode pri pogrebništvu se bistveno razlikujejo od drugih 

storitvenih podjetij, saj mora podjetje izhajati ne samo iz marketinških znanj, temveč tudi iz 

psiholoških prijemov in poznavanj dojemljivosti smrti, pogrebnih običajev in podobnih 

vplivnih dejavnikov. 

Svojci kot stranke v pogrebnem podjetju so ob izgubi svojega bliţnjega v nestabilni čustveni 

občutljivosti, zato je ključnega pomena, da podjetja to upoštevajo, še več, iz tega lahko 
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naredijo celo konkurenčno prednost na trgu. Pogrebna podjetja morajo zagotoviti intimno 

območje (fizično – pisarna ali katera druga ustrezna lokacija, kakor tudi nefizično – čustvena 

opora na ramenih izvajalca), kjer ima stranka občutek sprejetosti ob vsaki čustveni reakciji in 

zagotovilo, da je pogovor med obema osebama zaupne in neobsojajoče narave.  

Čustveno nestabilne stranke 

“Smrt ima pomen le, dokler smo ţivi”, ugotavlja Juţnič (1999, 10).  

Tako kot je misel na lastno smrt lahko srhljiva in povzroča čustveno zmedo, je tudi misel na 

smrt ljubljene osebe (včasih še izraziteje) povezana s čustvi negativne in uničujoče narave. 

Kadar so ljudje v dejanskem stanju soočanja z umiranjem ali ţalovanjem za ţe umrlim 

svojcem, se v njih še globlje naselijo ţalost, zamorjenost in čustvena nestabilnost, včasih celo 

apatija in agresija, jeza in občutek krivde. V obravnavanem podjetju so povedali, da svojci 

velikokrat povedo, da so pokojni ponovno navezali stik z njimi s sporočilom, da se na 

“drugem svetu” počutijo dobro in naj ne jočejo za njimi. Takšna sporočila imajo lahko 

dvoumne posledice, in sicer: svojec lahko pozitivno sprejme sporočilo, se z njim pomiri in si 

olajša, skrajša proces ţalovanja, lahko pa se sporočila prestraši in s tem doţivlja še večje 

psihične napore. 

Delo s takšnimi strankami zahteva od zaposlenih v pogrebnem podjetju izjemno toleranco, 

razumevanje in strokovno poznavanje psiholoških prijemov, zlasti v času njihovih čustvenih 

izbruhov. 

Dojemljivost smrti – antropologija smrti 

Za preučevanje poslovanja pogrebnih podjetij je smiselno tudi razumevanje samega pojava 

smrti. Razlage in pojmovanje smrti se razlikujejo na podlagi verovanj, osebnih prepričanj, 

medicinskih znanj, vendar pa se skoraj vsako mišljenje posameznika zaključi z upanjem, da 

“obstaja še nekaj več po tem ţivljenju”.  

Juţnič (1991, 6) pojmuje “smrt kot integralni del ţivljenja”, saj pravi, da naj smrt ne bi 

presenetila človeka, zato se je treba nanjo pripraviti, prav tako pa je odvečen tudi strah pred 

smrtjo, saj je posamezniku v veliko pomoč njegova religija, ki poudarja večno ţivljenje. 
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Z medicinskega področja obravnavanje smrti kot zaključka ţivljenja lahko povzamemo, da za 

tem ne postoji ničesar več. Vsi pojavi, ki se dogajajo s telesom, ki je pravkar umrlo, so 

povezani s še delujočim ţivčevjem, z moţgani in drugimi funkcijami, ki prehajajo v stanje 

mirovanja. Človek s smrtjo dokončno umre in s tem se zaključi vse njegovo bitje. Po tem telo 

preide v fazo razpadanja (pribliţno deset let), dokler se dokončno ne razgradi. 

Veliko praktikov bo nasprotovalo takšni razlagi, zlasti tisti, ki so doţiveli stik z 

“onstranstvom” (belo-modri hodnik, topla svetloba). Podkrepljeno s pričevanji o izkušnji z 

“drugim svetom” večina ljudi verjame, da za fizično smrtjo postoji še nekaj, t. i. posmrtno 

ţivljenje. Teze in razlage o posmrtnem ţivljenju so stare, kot je staro človeštvo. Juţnič (1991, 

17) sklepa, da je vzrok verovanja v posmrtno ţivljenje človekova minljivost, ranljivost, 

zavedanje, da je ţivljenje kratko, ter da se človek enostavno ne more sprijazniti, da je smrt 

nekaj dokončnega.  

Povzamemo lahko, da ima vsak posameznik svojo lastno predstavo in prepričanje o smrti ter 

kaj pride za njo. Nekateri o tem laţje govorijo, druge je strah. Z marketinškega vidika 

zaposleni v pogrebnem podjetju površinsko sprejmejo vsako razmišljanje o smrti za pravilno. 

Kadar porabnik ţeli govoriti o tem v upanju, da mu bo pogovor olajšal čustvene bolečine, je 

primerno, da zaposleni pozna vse teze o razumevanju smrti, saj le tako lahko stranki nudi 

zadovoljive odgovore na vprašanja, kar pa posledično pomeni večje zadovoljstvo stranke in 

dober ugled celotnega podjetja. 

Pogrebni obredi skozi čas 

Juţnič (1991, 7 - 8) opaţa, da sta se sprejemanje smrti in poslovitev od pokojnika izjemno 

spremenili skozi čas. Navaja, da se sodobni človek ne srečuje več s smrtjo tako pristno, tudi 

pogrebi in značilni sprevodi so le še ruralna preteklost. V modernem času se izvaja praksa čim 

hitrejše odprave trupla pokojnika, celoten obred pa spominja bolj na higienski ukrep kot pa na 

počastitev umrlega. Tudi sama poslovitev se je spremenila, in kot nadalje ugotavlja Juţnič 

(1991, 14), “svojci bedijo ob pokojniku, naročijo vence in drugo ţalno cvetje, nakupijo ţalne 

obleke in ţe tu tekmujejo glede elegance. Celotni pogrebni ceremonial je postal 

“skomercializiran”, pri čemer ţivi tekmujejo, kajti tudi slovo od mrtvega je stvar prestiţa”.  
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Pogrebni obredi na dva načina ritualizirajo smrt pokojnika (Juţnič 1991, 15): 

- ritual za umrlega (ločitev telesa od duše in dodelitev posmrtnega bivališča), 

- ritual za ţalovanje drugih, svojcev (pogrebne svečanosti v okviru ustaljenih šeg in navad). 

Povzamemo lahko, da tudi zakoreninjeni običaji in navade doţivljajo spremembe. Izgublja se 

mnoţično ţalovanje in glasno objavljanje ţalostne novice. Sodobno doţivljanje smrti 

bliţnjega temelji na tihem ţalovanju, intimnem vzdušju in hitremu tempu nadaljnjega 

ţivljenja, ki nezavedno zabriše sledove nekoč ţivečega človeka. 

3.2 Specifika 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na specifično oblikovan marketinški splet storitev v 

pogrebnem zavodu.  

Pogrebne storitve 

Pogrebne storitve zajemajo (Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči, 8. 

člen): 

- prevoze pokojnika (dovoljen s posebej prilagojenimi vozili po izdaji listine o 

ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi mrliško pregledne sluţbe); 

- čuvanje in oskrbo pokojnika (pokojnik se od zdravnikove potrditve smrti do prevoza v 

mrliško veţico čuva v sanitarno ustreznih in ohlajenih prostorih bolnišnic ali izvajalca 

pogrebne dejavnosti ali drugih primernih prostorih; na dan pogreba ali dan prej se prepelje 

v mrliško veţico, kjer leţi do samega pogreba); 

- pogreb (sem štejemo vso birokracijo, ki jo svojci ali pogrebna podjetja s pooblastili 

svojcev uredijo (prijava smrti, mrliški list), obredni ceremonial, ki obsega civilno ali 

versko pogrebno slovesnost, in pokop pokojnika). 

Pogrebna podjetja v Sloveniji svoje storitve opravljajo na podlagi dovoljenja o izvajanju 

pogrebne dejavnosti, ki ga izda ministrstvo za gospodarstvo. 

Pogrebna storitev je sestavljena iz več, med seboj povezanih zaporednih elementov. Iz slike 1 

je razviden potek izvajanja storitve v pogrebnem podjetju. 
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Slika 1: Proces pogrebnih storitev 

Vidimo, da se storitve razlikujejo glede na izbran način pokopa.  

V praksi se pojavljajo različni pokopi: 

– klasični pokop s krsto (pokojnik se poloţi v krsto (tapecirano z mrliškim prtom v barvi po 

ţelji naročnika), ki se poloţi v grob ali grobnico); 

– žarni pokop (posmrtni ostanki pokojnika se v okrasni ţari spustijo v ţarno nišo na grobu 

ali poloţijo v grobnico); 

– raztros pepela (posmrtni ostanki se lahko raztrosijo na za to pripravljenem posebnem 

mestu na pokopališču ali na drugem kraju. Kadar se raztros pepela izvaja zunaj 

pokopališča, mora upravna enota izdati dovoljenje svojcem, kje se bo raztros vršil. Svojci 

se lahko odločijo tudi za raztros pepela v morje. To je v Sloveniji mogoče kjerkoli na 

slovenskem morju.  

Pristojna upravna enota prav tako izda dovoljenje za raztros, ki svojcem dovoljuje, da 

posmrtne ostanke pokojnika raztrosijo v morje.); 

– diamantni pokop (posmrtni ostanki po upepelitvi se prek kemijskih postopkov preobrazijo 

v grafit, ki se z modificiranimi postopki pripravi za diamantno transformacijo. Diamant se 

na koncu obrusi in ročno spolira. Stranki se izda certifikat o pristnosti, velikosti, brusu, 

barvi in kemijski sestavi (Algordanza, b. l.).); 

– anonimni pokop (v ali brez prisotnosti svojcev se lahko na ţeljo pokojnika opravi 

anonimni pokop “s pokopom krste ali ţare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej 

določenem prostoru brez označbe imena in priimka umrlega” – Zakon o pogrebni 

dejavnosti in opravljanju s pokopališči, 19. člen); 

– darovanje telesa (na ţeljo pokojnika se lahko njegovo telo po smrti donira Inštitutu za 

anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani v znanstvene namene). 

K pogrebnim storitvam štejemo še upepelitev pokojnika in ekshumacijo (izkop in ponoven 

pokop pokojnika).  
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Upepelitev pokojnika 

V Sloveniji sta dve upepeljevalnici, in sicer Ţale, Javno podjetje, d. o. o., in Pogrebno 

podjetje Maribor, d. d. 

V upepeljevalnici so krematorijske peči, ki navadno obratujejo štiriindvajset ur na dan med 

delavniki, drugače pa po potrebi. Pomembno je poudariti, da je peč narejena tako, da sprejme 

le eno krsto naenkrat. Vsaka, t. i. kremacijska krsta (krsta, ki je narejena posebej za 

upepeljevanje), je zaplombirana pri nogah in glavi pokojnika ter opremljena s podatki pokojne 

osebe in zaporedno številko, pod katero se vodi in spremlja potek upepeljevanja od naročitve 

do konca izvedbe storitve. Pred samo upepelitvijo pokojnika se izvede zdravniški pregled 

pristojne osebe iz Sodne medicine Ljubljane, ki po končanem pregledu (odvzemu nakita, 

srčnih spodbujevalnikov, zlatih zob) zaplombira krsto.  

Na šamotni ploščici, ki je poloţena poleg krste v kremacijsko peč in ne zgori, so odtisnjeni vsi 

pomembni podatki. Šamotna ploščica ostane v osnovni ţari, tako da je tudi po več letih 

mogoče razbrati podatke o upepeljenem.  

Ob vloţitvi krste je temperatura peči okoli 700 stopinj Celzija, med samim postopkom 

upepelitve pa naraste na 1000 do 1100 stopinj Celzija, ob koncu postopka pa zopet pojenja. 

Peč in celoten postopek upepelitve z izpusti dimnih plinov v dimnik so računalniško vodeni. 

Ko je upepelitev končana, se odprejo vratca peči. Pepel (kosti) se pograbi v posebno posodo, 

ki se prenese v mlin, ki še zmanjša volumen kosti. Droben pesek se skupaj s šamotno 

ploščico, ki je spremljala celotno izvedbo upepelitve, dá v t. i. “osnovno” ţaro, ki je zaprta s 

pokrovom, na katerem so odtisnjeni podatki pokojnika in zaporedna številka. Pokrov je zaprt 

in zapečaten s posebnimi kleščami, kar onemogoča ponovno odprtje (razen z uporabljeno 

silo). 

Takšna osnovna ţara se poloţi v okrasno, ki jo izberejo svojci.  

Ţarne posode s pepelom pokojnika v Sloveniji še ni dovoljeno imeti in hraniti doma. 

Ekshumacija ali prekop pokojnika 

Ekshumacija je postopek izkopa pokojnika, pokopanega s krsto, po dobi mirovanja in 

ponoven pokop na drugem mestu na istem ali drugem pokopališču. Ekshumacija se opravlja 
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na ţeljo stranke ali zaradi vzrokov kulturne narave (na primer prestavitev grobov zaradi 

gradnje ceste, mrliških veţic in podobno).  

Za izvedbo izkopa pokojnika morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

- pretečena doba mirovanja (minimalno deset let, lahko pa se podaljša v primerih, kadar 

struktura zemlje (lapor, ilovica) na določenem pokopališču ne dopušča razkroja); 

- pridobljeno dovoljenje pristojne upravne enote in upravljavca pokopališča za izvedbo 

ekshumacije; 

-     prisotnost sanitarnega inšpektorja, ki nadzoruje izkop. 

21. in 23. člen Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči določata še 

posebnost pri izvajanju ekshumacije, in sicer: pred pretekom mirovalne dobe se sme opraviti 

ekshumacijo le v primeru, kadar obstaja sum, da je pokojnik umrl v sumljivih okoliščinah, ali 

v primerih, kadar obstaja sum, da je pokojnik umrl zaradi nalezljivih bolezni. Omenjeni 

primeri se izvajajo “le z dovoljenjem organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega 

postopka”.  

Ponovni pokop pokojnika se lahko opravi kot klasični pokop s krsto, lahko pa se posmrtni 

ostanki upepelijo ter se opravi ţarni pokop. 

Pokop živali 

Poleg oseb so moţni tudi pokopi hišnih ljubljenčkov – malih ţivali (ţivali, vzrejene za 

druţbo, varstvo ali pomoč človeku). Pri pokopu male ţivali na pokopališču (v Sloveniji je 

edino pokopališče za ţivali v sklopu Pogrebnega podjetja Maribor, d. d.) pristojni veterinar 

izda potrdilo o pregledu ţivali in dovoljenje za pokop. Prevoz je lahko v lastni reţiji lastnika 

poginule ţivali, lahko pa vso organizacijo prevzamejo pogrebna podjetja, ki nudijo tovrstno 

storitev. Pokop ţivali je mogoč v klasični (v posebni, biološko razgradljivi vreči), dogovor pa 

je tudi v ţarni obliki (upepelitve ţivali bo izvajala avstrijska upepeljevalnica).  

Pokop male ţivali zajema (Pogrebno podjetje Maribor, b. l.):  

- vpis v evidenčno bazo in določitev grobnega mesta, 

- prevzem ţivali v nepropustni vreči in poloţitev v škatlo ali krsto, 

- izkop jame, pogrebna slovesnost (govori, glasba) s poslovitvijo in pokop. 
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Obredi pokopa 

Poleg različnih oblik pokopa so moţni tudi različni načini obredov: 

- obred s predstavnikom verske skupnosti (pokopni ceremonial vodi predstavnik verske 

skupnosti po dogovoru z izvajalcem (pogrebno podjetje) pogrebnega protokola);  

- civilni obred (pogrebni protokol poteka brez predstavnika verske skupnosti, navadno so 

takšni pokopi krajši in laţji v smislu čustvene obremenjenosti za svojce pokojnega). 

Pri obeh omenjenih načinih pogrebnega obreda so lahko prisotni tudi govorniki, pevci 

ţalostink, godbeniki ali posamezni glasbeniki. 

- pokop v oţjem druţinskem krogu (pokop poteka v intimnem vzdušju brez posebnega 

ceremoniala). 

Dejavnosti pogrebnega podjetja 

Skoraj vsako pogrebno podjetje nudi svojim strankam vse storitve, ki so potrebne za pokop 

pokojnika in njegovo oskrbo. To so:  

- ureditev vse potrebne dokumentacije za izvedbo pogreba; 

- urejanje pokojnika (oblačenje, česanje, britje); 

- prevoz pokojnika (v upepeljevalnico, na dom, v mrliško veţico in mednarodni prevozi); 

- izbira in dobava nagrobne opreme (klasični, ţarni pokopi in nagrobna obeleţja); 

- organizacija pogreba (najem pevcev in izvajalcev glasbe, predstavnika verske skupnosti, 

organizacija govorov, snemanje na elektronske medije in podobno); 

- izbira in naročilo ţalnega cvetja; 

- ureditev groba po pokopu; 

- organizacija upepelitve pokojnika; 

- naročilo objav osmrtnic na radiu in v tiskanih medijih; 

- ureditev potrebne dokumentacije (izpis iz matične knjige umrlih); 

- pokop in po potrebi prekop pokojnika. 

Cena 

Cena je v odvisnosti od ţelj in zahtev strank glede pogrebnih in cvetličarskih storitev 

spremenljiva od primera do primera.  
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Zajema prevoz, ureditev in čuvanje pokojnika, ureditev birokracije, upepeljevanje (v primeru 

ţarnega pokopa), izvajanje pogrebne slovesnosti, pokop in materialne stroške (krsta, kriţ z 

napisom, okrasna ţara (v primeru ţarnega pokopa) in druge).   

Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči v 12. členu navaja, da stroške 

pogreba plačajo svojci (dediči pokojnega) oziroma naročnik pogreba, le če ni drugače 

navedeno. Če dedičev ni ali pa niso plačilno sposobni, pogrebne stroške poravna lokalna 

skupnost, iz katere je prihajal pokojnik. V takem primeru lahko lokalna skupnost zahteva 

povračilo stroškov iz zapuščine pokojnika. 

Vsakemu zavarovancu obveznega zdravstvenega zavoda pripada pogrebnina.  

“Pogrebnina je denarna dajatev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, do katere je 

upravičena oseba, ki je poskrbela za pogreb zavarovane osebe, ki je bila zavarovana za to 

pravico. Višina pogrebnine znaša 80 odstotkov povprečne cene nujnih stroškov pogreba v 

Republiki Sloveniji in se izplača v višini, ki je veljala na dan smrti zavarovane osebe, vendar 

ne več, kot so znašali dejanski stroški pogreba. Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je 

poskrbela za pogreb za to pravico zavarovane umrle zavarovane osebe.” (E-uprava, 2011).  

Poleg pogrebnine pa velja še nenapisano pravilo, da podjetja, delodajalci svojcev poskrbijo za 

stroške in v celoti ali vsaj delno plačajo pogreb v primeru smrti najoţjih pokojnikov (starši, 

bratje in sestre, otroci). 

Prostor in prodajne poti 

Sprejemna pisarna je prvo (ob naročilu storitve) in zadnje (ob plačilu storitve) stičišče stranke 

in izvajalca pogrebnih storitev. 

Glede prostorske interakcije dogovora za izvajanje storitve se teţje opredelimo, saj lahko 

stranka pride na sedeţ podjetja, lahko jo obišče zaposleni (kadar pokojnik umre doma 

oziroma na kraju, kjer so prisotni tudi svojci), lahko pa se obe osebi dogovorita za srečanje na 

nevtralni lokaciji, čeprav tega ne prakticiramo najrajši.  

Pri izvajanju storitve je porabnik le delno prisoten in v stiku z izvajalcem. Navadno je to le ob 

naročilu storitve, med pogrebno svečanostjo in ob plačilu pogrebnih stroškov. Vmesna 

komunikacija, kadar izvajalec in porabnik nista v osebnem stiku, poteka praviloma telefonsko 

ali pa je sploh ni. 



 

29 

 

Trženjsko komuniciranje 

Pogrebna podjetja se navadno ne izpostavljajo v reklamnih sporočilih, kot smo jih vajeni od 

drugih podjetij, ampak za svojo promocijo uporabljajo diskretnejše načine pospeševanja 

prodaje. Najpogostejša in hkrati tudi najučinkovitejša metoda oglaševanja, ki jo uporabljajo 

pogrebna podjetja, je direktna prodaja “od ust do ust”. Pomeni, da zadovoljna stranka na 

podlagi svojih izkušenj priporoča (ali odsvetuje) neko podjetje tudi drugim ljudem. Čeprav 

imajo vsa pogrebna podjetja v Sloveniji določen ciljni trg po geografski segmentaciji, si kljub 

temu konkurirajo, saj ima stranka še vedno svobodno voljo izbire izvajalca. Sodobna 

pogrebna podjetja, ki sledijo trendu virtualnega sveta in se posluţujejo promoviranja prek 

spleta (spletna stran, vpis v bazi podatkov, objave na socialnem omreţju Facebook in 

podobno), so vsekakor v še večji prednosti kot zaprta podjetja, ki stavijo le na to, da bodo 

imela povpraševanje, ker so krajevno najbliţja. 

V obravnavanem podjetju so največja promocija podjetja zadovoljne stranke, ki prenašajo 

svoje priporočilo. 

Ljudje 

Ljudi v pogrebnem podjetju predstavljajo stranke (svojci pokojne osebe) na eni ter referenti v 

sprejemni prisarni in pogrebniki (izvajalci storitve) na drugi strani. K samemu procesu 

pogrebne storitve štejemo še druge udeleţence (verski vodja, izvajalci ţalostink (pevci, 

godba), razni govorniki, kamnoseki in drugi). 

Zakon o pogrebnih storitvah in upravljanju s pokopališči, 3. člen: “Izvajalci pogrebne 

dejavnosti in upravljavci pokopališč opravljajo dejavnost na krajevno običajen način z 

dostojanstvom in s spoštovanjem do pokojnikov, svojcev in obiskovalcev pokopališč ter 

pokopališkega prostora. Pri svojem izvajanju so dolţni upoštevati zakon o pogrebnih storitvah 

in uporabljanju s pokopališči, podzakonske predpise in kodeks o pogrebni dejavnosti.”   

Zakon dalje pojasnjuje: “Izvajalec pogrebne dejavnosti pravna ali fizična oseba, ki ima 

dovoljenje za opravljanje te dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene s pravilnikom, ki ureja 

pogrebno dejavnost, s pravilnikom, ki ureja prevoz, izkop in prekop posmrtnih ostankov in 

kodeksu o pogrebni dejavnosti.” (Zakon o pogrebnih storitvah in upravljanju s pokopališči, 4. 

člen) 
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Podjetje se mora zavedati, da so zaposleni temelj uspeha. Tako referenti, ki sprejemajo 

stranke, kot tudi pogrebniki morajo imeti strogo profesionalen odnos do svojih porabnikov. 

Strokovno usposobljeni in etično kultivirani zaposleni lahko podjetju doprinesejo uspešno 

prodajo ter podprejo in opravičijo dobro ime, videz celotnega podjetja. Zaradi psihološko in 

čustveno občutljivih strank je delo velikokrat oteţeno in stresno, zaposleni pa podzavestno 

prevzemajo travmatično breme izgube svojca stranke nase. S tega vidika je pomembno, da 

pogrebno podjetje zagotovi svojim zaposlenim ustrezna izobraţevanja in usposabljanja, zlasti 

na področju trţnega komuniciranja, psihologije in razumevanja pojava smrti z antropološkega 

stališča. 

Procesiranje 

Devetak (1999, 7) pravi, da je “od strokovnih kadrov v veliki meri odvisen končni rezultat in 

uspeh storitve”. Pogrebne storitve sestavljajo postopki, ki potekajo v različnih časovnih in 

krajevnih situacijah, ki jih izvajalec obvladuje v celoti ali delno, zlasti v primerih, kadar del 

storitve izvaja drugo podjetje (na primer upepeljevanje pokojnika). 

Celoten proces pogrebnih storitev je razviden v slikah 2 za klasični pokop s krsto, 3 za ţarni 

pokop in 4 za raztros pepela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Proces klasičnega pokopa s krsto 
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Slika 3: Proces ţarnega pokopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Proces pokopa kot raztros pepela 
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Fizični dokazi 

V pogrebnih podjetjih med fizične dokaze uvrščamo zgradbe (v obravnavanem podjetju 

objekt cvetličarne s sprejemno pisarno in z računovodskim oddelkom), stilsko ureditev 

sprejemne pisarne, razstavne eksponate in primere iz slik, katalogov in brošur, prilagojena 

vozila, opremo (vozički za prevoz ţar in vozički za prevoz krst, ţarna stojala), nagrobna 

obeleţja (kriţi in piramide za nekrščanske pokope), tekstilno opremo (vreče za pokojne, 

talarji, tekstilne garniture za krste), ţalne knjige in podobno. 

Najpomembnejši fizični dokaz pa doţivi porabnik s trenutkom izvedbe storitve s svojimi 

čustvi. Čeprav so čustva porabnika negativna zaradi stanja narave, se velikokrat zgodi ravno 

to, da v izvajalcu storitve porabniki najdejo uteho in razvijejo globoko spoštovanje do 

dotičnega zaposlenega, kakor tudi do celotnega pogrebnega podjetja.
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Polno ime: Pogrebne storitve in cvetličarna Ţičkar, Marko Ţičkar, s. p. 

Naslov: Černelčeva cesta 9, 8250 Breţice 

Regija: Spodnjeposavska 

Kontaktni podatki: telefon: 07/496-10-90 

    mobilni telefon: 041/628-420, 051/304-039 

    elektronski naslov: cvetlicarna.zickar@volja.net 

Matična številka: 3858928000 

Davčna številka: SI37580191 

 

4 PREDSTAVITEV PODJETJA POGREBNE STORITVE IN CVETLIČARNA 

ŢIČKAR 

4.1 Osnovni podatki 

Podjetje Pogrebne storitve in cvetličarna Ţičkar, s. p., je storitveno podjetje z glavno 

dejavnostjo pogrebne storitve.  

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Vizitka podjetja  

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 2011. 

Korenine druţinskega podjetja Ţičkar segajo v leto 1992 z ustanovitvijo pogrebnih storitev. 

Leta 1996 se je kot sekundarna dejavnost pripisalo še cvetličarstvo. Podjetje je začelo 

poslovati z osmimi zaposlenimi, danes jih ima deset, in sicer tri na področju pogrebnih 

storitev, šest na področju cvetličarstva in računovodjo. 

1. 1. 2011 je podjetje Ţičkar doţivelo prenovo na področju strukture (drug ustanovitelj), 

pojavili pa so se tudi novi cilji, s katerimi vsakodnevno zadovoljuje potrebe in ţelje svojih 

porabnikov. 

Podjetje ima pogodbeno soglasje s krajevnimi skupnostmi oziroma z občino za pokope na 

osemindvajsetih pokopališčih (Artiče, Bizeljsko, Brestanica, Bušeča vas, Cerklje ob Krki, 

Cirnik, Čateţ ob Savi, Dobova, Jesenice, Kapele, Kostanjevica, Krško, Leskovec, Orešje, 

Oštrc, Pišece, Podbočje, Podsreda, Ponikve, Raka, Roţno, Senovo, Sromlje, Stranje, 

Studenec, Velike Malence, Veliki Trn, Zdole).  

mailto:cvetlicarna.zickar@volja.net
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Prevoze pokojnikov izvaja po vsej Sloveniji in tudi tujini. Poleg samih pogrebov pa večino 

omenjenih pokopališč tudi ureja (košnja, rezanje ţive meje, čiščenje snega po pločnikih pred 

pokopališči in na pokopaliških poteh, popravljanje in urejanje grobov ter druge storitve).  

Poleg začetne investicije z nakupom objekta in ureditvijo cvetličarskega lokala, nakupom in 

priredbo pogrebnih avtomobilov je podjetje kupilo tudi stroje za urejanje pokopališč ter 

drugih zelenih površin (parkovni traktor s čelno rotacijsko kosilnico, motorne škarje za 

rezanje ţive meje, manjše vrtne kosilnice, kosilnice na nitko in druga delovna orodja).  

Kasneje je zaradi povečanega obsega dela in modifikacije investiralo v nakup bagerja, s 

katerim hitreje in laţje opravlja izkope jam za klasične pokope s krsto, k temu pa se je 

ponudila še priloţnost opravljanja manjših zemeljskih del pri različnih porabnikih (fizične in 

pravne osebe). 

V okviru cvetličarske dejavnosti je podjetje, poleg rednega dela v cvetličarni, dejavno tudi na 

skoraj vseh lokalnih prireditvah, kulturnih in poslovnih dogodkih, kjer skrbi za okrasitev 

prostorov, odra, miz in podobno. Pojavlja se tudi kot sponzor pri raznih srečelovih, ki so 

organizirani v sklopu kulturnih prireditev, velikokrat pa je vodstvo podjetja povabljeno na 

razne koncerte znanih slovenskih ansamblov, tako da se s svojimi cvetličarskimi storitvami 

promovira tudi na področju celotne Slovenije.  

4.2 Cilji in vizija podjetja 

Cilji podjetja 

Cilji podjetja Pogrebne storitve in cvetličarna Ţičkar so opravljanje pogrebne, pokopališke in 

cvetličarske dejavnosti, s tem pa ostati vodilni v kakovosti izvajanja storitev v 

Spodnjeposavski regiji Slovenije. Poleg tega pa je cilj tudi ohraniti in še podkrepiti dobro ime 

podjetja z vidika spoštljivosti do pokojnikov, razumevanja, tolaţilne naklonjenosti ter 

tolerance ob čustveni izgubi samokontrole pri svojih porabnikih. 

Vizija podjetja 

Vizija podjetja je vsestransko zadovoljstvo strank, ohranitev in povečanje trţnega deleţa na 

ciljnem trgu z opravljanjem kakovostnih storitev na področju pogrebne, pokopališke, 
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cvetličarske dejavnosti ter na področju urejanja zelenih površin in manjših zemeljskih del, s 

tem pa ostati sinonim za zaupanje vredno podjetje. 

V prihodnosti ţeli podjetje Ţičkar izpopolniti svojo ponudbo storitev s pokopi domačih hišnih 

ljubljenčkov na posebej prilagojenem pokopališču. 

V pripravi pa je tudi projekt svetovalni kotiček, ki bo namenjen svojcem pokojnikov, ki ne 

morejo preboleti njihove smrti. Pomoč pri ţalovanju bodo lahko koristili vsi, ki se ne morejo 

sprijazniti s smrtjo bliţnjega, ki jih je strah smrti, ter vsi, ki jih zanima, kako se smrt doţivlja 

in kaj pride za tem. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

5.1 Cilji raziskave 

Cilj empirične raziskave je ugotoviti, kako spretno obravnavano podjetje izkorišča svoj 

marketinški splet ter kako dobro ima preučene vse elemente le-tega. Z rezultati sem ţelela 

pokazati, v katerem segmentu marketinškega spleta je podjetje močno in nosi dominantno 

pozicijo na ciljnem trgu, ter v katerem šibko in ogroţeno s strani konkurence. Ker je v 

pogrebnem podjetju kupec tudi delno vpleten v izvajanje storitve, me je zanimalo, kako samo 

storitev tudi doţivlja, kako je zadovoljen s kakovostjo izvedbe, kakšen odnos je vzgojil do 

zaposlenih ter ali je podjetje kupca prepričalo do te mere, da bi se ponovno vrnil. 

Cilj raziskave je bil tudi poiskati odgovore na vprašanji ali obravnavano podjetje stori dovolj, 

da bi obdrţalo svoje kupce, ter ali stranke pogrešajo še kakšno storitev, ki je ni v ponudbi. 

5.2 Izvedba raziskave in interpretacija rezultatov 

Raziskava je potekala v obliki osebnega anketiranja strank podjetja Pogrebne storitve in 

cvetličarna Ţičkar. Stranke, svojci pokojnikov, so bili naročniki pogreba in v stiku z 

izvajalcem od samega začetka storitve (naročilo storitve) do konca (plačilo, nekaj dni po 

pokopu).  

V anketi je sodelovalo 140 oseb, ki so bile po arhivu in bazi podatkov zadnji kupci 

obravnavanega podjetja (od 1. 3. 2011). Anketiranci so različnih starosti, spola, izobrazbe ter 

na različnem nivoju osebnega in duhovnega razvoja. Vendar pa me v raziskavi omenjeni 

podatki niso zanimali, kajti pogreb svojca je splet več dejavnikov, ki vplivajo na celotno 

zaznavanje dogajanja. Vsi navedeni podatki nimajo oziroma imajo minimalen in zanemarljiv 

vpliv na posameznikovo čustveno stabilnost glede smrti in pogreba njim ljubljene osebe. 

Anketirance sem najprej razdelila v dve skupini, in sicer v prvi so tisti, ki so se odločili za 

klasični pokop s krsto, v drugi pa tisti, ki preferirajo ţarni pokop. 

V prvo skupino (klasični pokop s krsto) sodi 33 (24 odstotkov), v drugo (ţarni pokop) pa 107 

(76 odstotkov) oseb. Rezultati ankete so dalje opredeljeni in primerjani glede na ta dva 

razreda. 
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  Slika 6: Struktura udeleţencev po izbrani vrsti pokopa 

Nadalje sem ţelela ugotoviti, ali ima starost pokojnika vpliv na izbran način pokopa (na 

primer, da so starejši pokojniki zaradi svojih ţelja, temelječih na starih običajih, v več 

primerih pokopani klasično, to je s krsto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Število obeh oblik pokopa po starosti pokojnikov 

Iz grafa lahko razberemo, da je bil pri klasični obliki pokopa s krsto višji deleţ starosti 

pokojnikov, saj so vrednosti najbolj koncentrirane v razredu od 81 do 100 let, medtem ko je 

pri ţarni obliki pokopa vrednost enaka v enakem razredu in razredu niţje.  

Najmlajši pokojni pri ţarnem pokopu je bil dvomesečni dojenček, najstarejši pa 102 leti, pri 

klasičnem pokopu s krsto pa je bil najmlajši pokojni star 57 let, najstarejši pa 96. 

 

 



 

38 

 

Storitev 

Iz ankete sem predvsem ţelela ugotoviti, kako se razlikujejo zahteve in kriteriji za uspešno 

opravljeno storitev med naročniki klasične oblike pokopa s krsto in naročniki ţarnega pokopa. 

Na vprašanje, kako bi ocenili kakovost izvedbe storitve (pri čemer je vrednost 1 določena za 

najmanj zadovoljivo izvedbo, vrednost 5 pa za najbolj), lahko na splošno povzamemo, da so 

naročniki ţarnega pokopa izvedbo storitve ocenili z višjo oceno kot naročniki klasične oblike 

pokopa s krsto. K temu lahko dodam svoje razmišljanje, da je za svojce klasični pokop s krsto 

psihično bolj stresen in ima za posledico večjo čustveno občutljivost (od tod lahko izvira 

slabša ocena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Ocena zadovoljstva naročnikov glede na obliko pokopa 

Cena 

Za drugi sestavni del marketinškega spleta velja, da lahko odločilno vpliva na celotno 

zadovoljstvo porabnika storitev.  

Pri obeh vrstah pokopa je cena spremenljiva glede na ţelje strank, ker pa se vrednost osnovne 

storitve razlikuje glede na vrsto pokopa (osnovna storitev klasičnega pokopa s krsto stane 

pribliţno 600 evrov, vendar je dolgoročno gledano draţja zaradi razstavljanja spomenika in 

nagrobnih plošč, posedanja gomile in ureditve groba. Cena ţarnega pokopa se giblje okoli 800 

evrov, vendar je dolgoročno cenejša, ker odpadejo vsi stroški dodatnega urejanja groba.), me 

je zanimalo, ali porabniki menijo, da je storitev predraga, prepoceni oziroma jim je vseeno. 29 

(88 odstotkov) vprašanih naročnikov klasičnega pokopa pokojnika s krsto je storitev ocenilo 
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kot cenovno sprejemljivo, medtem ko je štirim osebam (12 odstotkov) vseeno, kakšna je cena. 

Pri naročnikih ţarnega pokopa so rezultati sorazmerno podobni, saj jih 91 (85 odstotkov) 

označuje ceno kot sprejemljivo, 16 (17 odstotkov) pa kot nepomemben dejavnik pri 

zadovoljstvu, saj jim je vseeno, kakšna je cena. 

V obravnavanem podjetju se še ni zgodilo, da bi bila cena storitve naročniku previsoka, enako 

tezo so potrdili tudi rezultati ankete, saj nihče od anketiranih pri obeh oblikah pokopov ni 

navedel, da so pogrebi v primerjavi z izvedbo in s kakovostjo storitve predragi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Ocena cene glede na izbrano obliko pokopa 

Prostor 

Kraj, kjer se porabnik, naročnik pogreba, in izvajalec navadno srečata prvič in zadnjič v 

sklopu izvedbe storitve, je objekt cvetličarne s sprejemno prisarno.  

Anketiranci so urejenost poslovnega objekta ocenjevali z ocenami od ena do pet, pri čemer je 

vrednost ena pomenila najmanj urejeno, vrednost pet pa zelo urejeno. Rezultati so pokazali, 

da z ocenama ena in dve ni ocenil nihče od vprašanih, kot srednje urejeno (ocena tri) jih je 

izbralo enajst (7,9 odstotka), kot dobro urejeno 82 (58,8 odstotka) in kot zelo urejeno 47 (33,6 

odstotka) vprašanih. 
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Slika 10: Ocena poslovnega objekta 

Promocija in prepoznavnost 

Da podjetje dovolj pozornosti nameni promociji in se trudi biti prepoznavno, meni 97 (69,3 

odstotka) anketirancev, preostali (30,7 odstotka) pa ocenjujejo, da podjetje premalo stori za 

promocijo.  

Ker je deleţ slednjih, ki navajajo, da bi se podjetje moralo bolj promovirati, dokaj velik, 

menim, da bi to lahko, če ne pride do sprememb na tem področju, dolgoročno negativno 

vplivalo na uspešnost celotne organizacije. 

 

 

Slika 11: Ocena zadostne promocije 

Ker marketinška politika podjetja temelji na priporočilih ţe obstoječih porabnikov ter na 

“tradicionalnem imenu”, so bili zanimivi rezultati na vprašanje, zakaj so se stranke odločile 

ravno za obravnavano podjetje oziroma, kje so zanj slišale. Tako je 78 (55,7 odstotka) 

vprašanih navedlo, da podjetje pozna dolgoletno, 39 (27,9 odstotka) anketiranim so 

priporočili podjetje, 23 (16,4 odstotka) pa je obravnavano podjetje izbralo po napotitvi 

zdravnika ali policije. 
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Slika 12: Vir odločitve za izbranega izvajalca 

Ljudje 

Zanimivi so bili tudi rezultati, kako porabniki dojemajo zaposlene v obravnavanem podjetju, 

saj se zelo trudi ugoditi svojim strankam. Anketiranci so ocenjevali lastnosti zaposlenih z 

ocenami od ena (najslabša ocena) do pet (najboljša ocena). Pri lastnosti “prijaznost” 

zaposlenih je oceno tri (srednje zadovoljivo) podalo 9 (6,4 odstotka), oceno štiri (dobro) 74 

(52,8 odstotka) in oceno pet (zelo prijazni) 57 (40,7 odstotka) vprašanih. Niţjih ocen ni bilo.  

Lastnost “spoštljivost” je bila ocenjena le z ocenama štiri, in sicer 36 (25,7 odstotka) 

vprašanih, in pet (zelo spoštljivi) pri preostalih vprašanih (74,3 odstotka).  

Kako je podjetje prilagodljivo, jih je 34 (24,3 odstotka) odgovorilo z oceno tri (srednje 

prilagodljivo), 14 (10 odstotkov) z oceno štiri (dobro prilagodljivo) in 92 (65,7 odstotka) 

vprašanih z oceno pet kot zelo prilagodljivo. Niţjih ocen prav tako ni bilo. Stranke ocenjujejo, 

da je podjetje “vredno zaupanja” z naslednjimi ocenami: najmanjša ocena, ki je bila podana v 

tem razredu, je štiri, in sicer v enajstih primerih (7,9 odstotka), vsi preostali (92,1 odstotka) pa 

so podjetje ocenili kot zelo vredno zaupanja (ocena pet). Osebno urejenost zaposlenih je z 

oceno tri (srednja urejenost) ocenilo 20 (7 odstotkov), z oceno štiri (dobra urejenost) 51 (36,4 

odstotka) in z oceno pet (zelo urejeni) 69 (49,3 odstotka) vprašanih. Niţje ocene ni bilo. Kako 

je podjetje odzivno glede na hitrost, je šest (4,2 odstotka) anketiranih ocenilo, da je podjetje 

dobro odzivno (ocena štiri), vsi preostali (95,8 odstotka) pa so mnenja, da je podjetje zelo 

odzivno (ocena pet). Niţjih ocen ni bilo. Glede na občutek topline in tolaţbe je eden (0,7 

odstotka) od vprašanih ocenil podjetje z oceno tri (srednje zadovoljivo), 50 (35,7 odstotka) jih 

je ocenilo z oceno štiri (dobro zadovoljivo) in 89 (63,6 odstotka) z oceno pet (zelo 

zadovoljivo). 
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Slika 13: Ocena lastnosti zaposlenih v podjetju 

Procesiranje 

Na vprašanje o zadovoljstvu celotne izvedene storitve in v kolikšni meri podjetje upošteva 

ţelje porabnikov jih je 127 (90,1 odstotka) odgovorilo, da je podjetje upoštevalo njihove ţelje 

in zahteve, kar pomeni popolno zadovoljstvo, 13 (9,9 odstotka) vprašanih pa je odgovorilo, da 

je podjetje delno upoštevalo njihove ţelje in zahteve. Te stranke so bile srednje zadovoljne. 

Podjetje nima nezadovoljnih strank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Ocena zadovoljstva porabnikov 

Vsi anketiranci so bili enotnega mnenja, da je obravnavano podjetje prijaznejše in nudi 

kakovostnejše storitve kot konkurenčna podjetja. 
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Fizični dokazi 

Enako kot pri prejšnjem vprašanju so tudi pri vprašanju, ali je podjetje izpolnilo vse dane 

obljube, odgovori enotni, in sicer vsi vprašani (100 odstotkov) so povedali, da je podjetje v 

celoti izpolnilo dane obljube. 

Dodatne storitve 

V raziskavi me je najbolj zanimalo, katere dodatne storitve bi si porabniki še ţeleli. Ker je 

bilo vprašanje opisne oblike z nekaj predlogi, je v velikem številu ostalo brez odgovora. 72 

(51,4 odstotka) vprašanih tako ni odgovorilo, kar si lahko razlagam, da stranke dodatne 

ponudbe ne pogrešajo ali pa niso niti razmišljali o večjem obsegu storitev.  

Kot drugi najpogostejši odgovor je bil pokop ţivali, in sicer v 23 (16,4 odstotka) primerih, 

tretji najpogostejši je bila izposoja ţalnih oblek v 19 (13,6 odstotka) primerih, 15 (10,7 

odstotka) jih je navedlo ţeljeno dodatno storitev svetovanje, pogovore in pomoč pri 

ţalovanju, šest (4,3 odstotka) bi si jih ţelelo izposoditi avto za pogrebno svečanost, trije (2,1 

odstotka) so napisali, da bi ţeleli snemanje pogrebne svečanosti na video medije, dva (1,4 

odstotka) vprašana pa bi ţelela na pogrebni svečanosti najeti spremljevalko/spremljevalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Ţeljene dodatne storitve 

5.3 Ugotovitve 

V nadaljevanju so ugotovitve navedene na podlagi obdelave empirične raziskave. 
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5.3.1 Prednosti pred konkurenco 

Največja prednost obravnavanega podjetja pred konkurenco je kakovost opravljenih storitev 

(tako v pogrebni kot cvetličarski dejavnosti). Podjetje stoji za svojimi besedami, kar ima za 

posledico veliko priljubljenost na ciljnem trgu. Izpolnjuje sleherno obljubo, v primeru, ko 

nekatere ţelje strank ni mogoče izvesti, ali pa ko podjetje meni, da ne bi bila storitev 

popolnoma izpeljana po ţelji stranke, takrat stranki vnaprej pove (od tod lahko povzemam 

tistih 9,9 odstotkov vprašanih, ki so navedli srednje zadovoljstvo pri izvajanju storitev). Kot 

prednost pred konkurenčnimi podjetji se kaţe tudi v prijaznem osebju, ki spoštljivo ravna tako 

s pokojniki kot svojci.  

 

Tudi ljudje “z ulice” znajo povedati, kako zelo lepo je obravnavano podjetje organiziralo 

pogrebno svečanost in da so zaposleni (izvajalci storitev) res profesionalni. Po raziskavi lahko 

dalje povzamem, da si podjetje konkurenčno prednost zagotavlja s hitro odzivnostjo na klice, 

ţelje in izvedbe storitev, ter da velja kot zaupanja vredno podjetje. Slednja lastnost se kaţe 

tako, da lahko stranka v celoti zaupa podjetju na vseh področjih (od organizacije, do zaupnih 

pogovorov, pretresov na čustvenem področju, in da v vsakem primeru ve, da je neobsojajoče 

razumljena). Vse prednosti, ki jih ima podjetje pred konkurenco, so potrditev porabnikovih 

mnenj, da je tradicija “dobrega imena”, ki se prenaša iz roda v rod, upravičena. Tudi med 

kupci zato organizacija posledično nosi sinonim zaupanja in sočutja. 

5.3.2 Želje odjemalcev po dodatnih storitvah 

Po rezultatih empirične raziskave o dodatnih storitvah, ki bi si jih ţeleli odjemalci, lahko 

podam naslednje ugotovitve, in sicer: 

- veliko vprašanih strank ni navedlo ţeljene storitve kot dodatne, kar lahko povzamem, da 

ne pogrešajo več storitev, ampak so s sedanjo ponudbo zadovoljni. 

- ker zanimanje za pravice in ljubezen do ţivali iz dneva v dan naraščata, menim, da iz tega 

vzroka izhaja ţelja po pokopu za hišne ljubljenčke, saj marsikateremu skrbniku njegova 

ţival v čustvenem stanju pomeni enako kot partner oziroma oseba, s katero biva. Bojim 

se, da v tem primeru ne gre le za “modno muho”, ampak da je ţelja iskrena in resnično 

izhaja iz ljubezni in spoštovanja do ţivali. Omenjena ţeljena dodatna storitev je lahko 

podjetju le dokaz, da gre s svojo vizijo v pravo smer. 
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- dodatna storitev izposoja ţalnih oblačil je lahko za podjetje privlačna rešitev, kadar si 

stranke ali drugi ţalujoči ne morejo ali ne ţelijo kupiti obleke, ki bi jo morebiti nosili le 

enkrat. Organizacija bi lahko v tem primeru imela lastno zalogo oblek ali pa bi sodelovala 

z izposojevalnico oblek, od katere bi prejemala provizijo. 

- pomoč pri ţalovanju skozi pogovor, svetovanje in razne delavnice na temo smrti so v 

kratkoročnem načrtu podjetja. 

- izposoja avtomobilov, da bi se svojci pokojnika lahko pripeljali v “velikem slogu”, je 

zanimiva ţelja, ki bi jo najverjetneje (s cenovnega vidika) koristili le porabniki z visokim 

dohodkom, ki pa imajo dobre avtomobile. 

- nekateri svojci ţe naročijo snemanje pogrebne slovesnosti na video medije. Podjetje je v 

sodelovanju z lokalnim fotografom, ki nudi tudi snemanje dogodkov. 

- najem spremljevalca ali spremljevalke kot dodatno storitev si podjetje zaradi svoje narave 

dela, slovesa in dobrega imena pri strankah ne more privoščiti, čeprav ideja ni 

zanemarljiva in bo mogoče uresničljiva v kasnejšem času, ko ljudje ne bodo več tako 

kritično in stereotipno naravnani. 
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6 SKLEP 

Vsako ţivljenje se začne z rojstvom in konča s smrtjo. Čeprav se dnevno borimo za več 

denarja, boljšo sluţbo in lepši avto, pride dan, ko se zavemo, da smo iz dneva v dan bliţje 

koncu našemu potovanju na Zemlji. Odvisno od naše miselnosti lahko smrt sprejmemo kot 

prelomnico, iz katere se bomo veliko naučili, lahko pa jo strahoma odrivamo.  

Večina ljudi o smrti nerada govori, vendar je dobro vedeti, da obstajajo pogrebna podjetja, ki 

bodo na spoštljiv in primeren način pripravila zadnje slovo. 

Pogrebništvo se je iz nekoč častivredne obrti do danes razvilo kot samostojna in sorazmerno 

močna gospodarska panoga, za katero prav tako velja neizprosen konkurenčni boj na ciljnem 

trgu, pridobivanje naklonjenosti potencialnih kupcev in ohranjanje zadovoljstva ţe obstoječih 

porabnikov. Pogrebna podjetja imajo zagotovljeno delo s strani povpraševanja, vprašanje se 

poraja le, katera od pogrebnih podjetij si bodo lastila dobičke. Zato velja dejstvo, da se morajo 

toliko bolj dokazovati in biti privlačna na trgu, saj ravno potrošniki lahko naredijo neko 

podjetje najuspešnejše, lahko pa ga ţe uničijo s slabo reklamo. Čustveno prizadete stranke, 

kritična okolica, ostra konkurenca in teţka narava dela so le osnovne sestavine vsakdanjika, s 

katerimi se srečuje pogrebno podjetje. Smernice narekujejo spremembo nakupnih navad in 

pogrebništvo temu ne bo ubeţalo. Čeprav podjetja opravljajo starodavne in tradicionalne 

storitve, morajo biti vedno na preţi za novimi, sodobnejšimi in prijaznejšimi podjetji, ki bi 

lahko uveljavljenim mogotcem prevzela kupce ravno zaradi zanemarjanja dejstva, da ţivimo 

v dobi, kjer so zmagovalna podjetja hitra in odzivna, ne pa nujno velika in obseţna.  

Ljudje včasih pravijo, da jih ne zanima, kaj se bo zgodilo z njihovim telesom, ko duševno ne 

bodo več prisotni, vendar pa še vedno ostaja nekdo za njimi, zaradi katerega se je potrebno 

vnovič potruditi. In čeprav je resnica neizpodbitna, da bomo nekoč vsi umrli, je dejstvo, da bo 

na našem pogrebu neko pogrebno podjetje izvajalo svojo storitev. 
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