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POVZETEK 
V diplomski nalogi je obravnavana poprodajna logistika v podjetju UPC Telemach, 
d. o. o. Cilj naloge je predstaviti organiziranost poprodajne logistike in raziskati pomen 
kakovosti storitev na zadovoljstvo naročnika. Diplomska naloga je razdeljena na štiri 
poglavja, uvod in sklep. V drugem, teoretičnem delu je opredeljeno področje 
poprodajne logistike. V naslednjem delu je predstavljen trg kabelsko-komunikacijskih 
sistemov za kabelsko televizijo in storitve podjetja. Četrtemu delu, v katerem je opisana 
poprodajna logistika v podjetju, sledi analitični del z raziskavo o kakovosti in 
zadovoljstvu storitev vzdrževanja ter servisiranja med naročniki podjetja. Na koncu so 
ugotovitve oblikovane v zaključke. 

Ključne besede: kabelsko-komunikacijski sistem, kakovost, poprodajna logistika, 
servisiranje, storitve, vzdrževanje, zadovoljstvo naročnikov 

SUMMARY  
The following Diploma assignment defines the after sales logistics in the UPC 
Telemach Company, Ltd. The goal of the assignment is to present the structure of the 
after sales logistics and to research the importance of quality services considering the 
level of the clients' satisfaction. The Diploma assignment is divided into four chapters, 
an introduction and a conclusion. The area of the after sales logistics is presented in the 
second, theoretical part. In continuation, one is introduced to the market of cable 
communications systems for cable television. Moreover, the assignment also presents 
the services of the Company. The fourth part that describes the after sales logistics in the 
Company is followed by the analytical part. The latter includes the research on the 
quality of the maintenance services and servicing in general. In addition, it also presents 
the satisfaction of the Company's clients with these services. The conclusion sums up all 
findings on this subject. 

Keywords: cable communications system, quality, after sales logistics, servicing, 
services, maintenance, satisfaction of the clients 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja poprodajne logistike 

S povečevanjem konkurenčnosti med podjetji se slednja redno soočajo tudi z 
velikimi spremembami na področju poslovanja. Zgolj podjetja z visoko dodano 
vrednostjo se lahko prilagajajo spremembam v stalno spreminjajočem se svetu, da so na 
trgu lahko konkurenčna. Logistika je pomembna dejavnost v vsakem podjetju. Ukvarja 
se z upravljanjem toka materiala in sredstev od virov do porabnikov. Njena bistvena 
naloga je zagotoviti optimalen tok blaga v celotni preskrbovalni verigi, od 
proizvajalcev, dobaviteljev, do končnega uporabnika. 

Organiziranost logistike predstavlja v marsikaterem podjetju velik izziv, saj je še 
vedno navzoče mnenje, da logistične dejavnosti in logistični procesi povzročajo zgolj 
zelo visoke stroške. Prvenstveno je v podjetju treba ugotoviti, na katerih stroškovnih 
mestih nastajajo najvišji stroški ter jih, v kolikor je mogoče, z notranjimi rezervami 
zmanjšati. Zaradi vse večje konkurenčnosti, kar v večjem številu podjetij predstavlja 
uvrščanje vedno novih izdelkov na trg, je treba logistične dejavnosti in procese stalno 
spreminjati, posodabljati ter dograjevati. 

Pri analiziranju stanja logistike v podjetju (Logožar 2005, 99) je treba zaradi 
boljšega razumevanja podjetniško logistiko pogosto proučevati po njenih delih ali 
podsistemih. Logožar podjetniško logistiko tako deli na: nabavno, notranjo, 
distribucijsko in poprodajno. 

Diplomska naloga je osredotočena na poprodajno logistiko, katere dejavnosti se 
(Oblak 1997, 42) delijo na poprodajne servisne storitve prodajalca (montaža, 
vzdrževanje in poprodajne storitve uporabnikom) ter na razbremenilno logistiko 
(podjetje s sortiranjem in predajo v reciklažo zmanjša obremenjevanje okolja z ostanki, 
kot so embalaža, odsluženi izdelki ...). Poprodajna logistika se v takšni delitvi ujema s 
pojmom poprodajnega marketinga, saj zajema dejavnosti po prodaji izdelka kupcu 
(Devetak 2005, 177).  

1.2 Opredelitev obravnavanega problema 

Osnovni namen diplomske naloge je bil raziskati pomen in vlogo poprodajne 
logistike v podjetju UPC Telemach. Že v procesu prodaje izdelka ob prodajnem pultu 
ali v telefonskem razgovoru se med prodajalcem in prihodnjim morebitnim naročnikom 
spleta čustven odnos, ki lahko vpliva na odločitev naročnika. V kolikor je slednji 
zadovoljen s podano informacijo glede izdelka ali storitve, se odloči za nakup. 
Specifičnost za naročnike podjetja je, da se mora vsak izdelek ali storitev priključiti na 
kabelsko-komunikacijski sistem. Za pravilno delovanje prodanega izdelka ali storitve je 
treba v podjetju poskrbeti za brezhibno delovanje kabelsko-komunikacijskega sistema. 
Za njegovo delovanje so ključnega pomena visoko strokovno usposobljene ekipe, ki 
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skrbijo za vse segmente upravljanja, vzdrževanja in servisiranja kabelsko-
komunikacijskega sistema. V podjetju je poskrbljeno za to, da so vsa področja storitev s 
pomočjo učinkovitega informacijskega sistema združena v celovit sistem. S tem je 
dosežena racionalizacija procesov, tako da so stroški čim manjši in kakovost storitve 
čim večja. Ob čedalje večji konkurenci sta odzivnost na naročnikove želje in 
skrajševanje reklamacijskih časov najpomembnejša dejavnika.  

Omejitev pri pisanju diplomske naloge je predstavljala skromnost razpoložljive 
literature s področja vzdrževanja in servisne dejavnosti storitev kabelsko-
komunikacijskih sistemov. Omejitev je predstavljala tudi omejena distribucija določenih 
podatkov, ki jih podjetje šteje kot poslovno skrivnost.  

1.3 Namen in cilj diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je predstaviti organiziranost poprodajne logistike v 
podjetju UPC Telemach in raziskati kakovost izvajanja storitev na zadovoljstvo 
naročnika. V diplomski nalogi je s pomočjo raziskovalnega dela predstavljeno stanje 
izvajanja storitev vzdrževanja in servisiranja kabelsko-komunikacijskega sistema v lasti 
podjetja. 

V diplomski nalogi so v povezavi s poprodajno logistiko in logističnimi 
poprodajnimi procesi obravnavani naslednji cilji: 

- prikaz vloge in pomena poprodajne logistike v podjetju s teoretičnega vidika; 
- z raziskavo ugotoviti zadovoljstvo naročnikov glede odzivnosti zaposlenih v 

klicnem centru ter servisni službi; 
- ugotoviti pogostost izpadov kabelsko-komunikacijskega sistema in odzivni čas 

za odpravo napak; 
- na osnovi lastnih izkušenj in s pomočjo rezultatov raziskave predstaviti 

predloge, kako izboljšati kakovost vzdrževanja in servisiranja omrežja, saj je 
treba doseči, da bo naročnik ostal zadovoljen tudi po nakupu izdelka ali 
storitve. 

1.4 Predvidene metode pri doseganju ciljev 

V diplomski nalogi je poleg teoretičnega dela predstavljena tudi raziskava med 
naročniki poprodajnih storitev podjetja. Raziskava je bila opravljena na podlagi 
anketiranja naročnikov poprodajnih storitev vzdrževanja in servisiranja podjetja ob 
njihovem obisku v poslovalnicah podjetja v Kopru, Ljubljani, Murski Soboti in na 
Jesenicah. Anketa je vsebovala 12 vprašanj zaprtega tipa, pri katerih se je moral 
anketiranec odločiti za en odgovor. Vprašanja so bila osredotočena na storitve po 
prodaji izdelka uporabniku, konkretno na vzdrževanje in servisiranje kabelsko-
komunikacijskega sistema. 
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Uporabljena literatura pri izdelavi diplomske naloge je večinoma iz učbenikov 
Fakultete za management iz Kopra in lastnih zapiskov s predavanj. Delno je bila 
literatura pridobljena iz učbenikov in strokovnih revij ter strokovnih člankov s 
svetovnega spleta. Dobrodošlo pomoč pri pripravi diplomske naloge so predstavljali 
pravilniki in navodila, ki jih je izdala uprava podjetja, pri strokovnih ter praktičnih 
nasvetih pa pojasnila zaposlenih s področja poprodajne logistike. 
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2 SPLOŠNO O LOGISTIKI 

2.1 Opredelitev in značilnosti logistike 

Logistika je mlada raziskovalna veda, saj je pravi razmah v gospodarstvu doživela 
šele v drugi polovici 20. stoletja. V povezavi s terminom logistika se v literaturi 
omenjajo grški besedi logos (misliti) in logicos (računati, pravilno misliti, biti razumen) 
ter francoska beseda loger (nastanitev, namestitev, preskrbovanje). 

Poglavitni nalogi managementa logistike sta povezava vseh logističnih nalog v 
okviru enotnega vodstva podjetja ter obvladovanje prostorsko-časovnih neskladij med 
nabavo, proizvodnjo in prodajo. Logistika je osrednje storitveno področje v okviru 
notranjih in tržnih potreb poslovanja podjetja. S tem je logistika pomemben načrtovalni, 
krmilni in nadzorni instrument, uporaben ter potreben za celoten poslovni sistem 
podjetja. Ustrezna organiziranost logistike vključuje in rešuje težave, tako znotraj kot 
izven podjetja, ki se nanašajo na materialne, proizvodne, informacijske ter energetske 
tokove. V okviru svojega delovanja logistika v podjetju (in z določenimi funkcijami 
drugih podjetij) povezuje, poleg drugih znanj, tudi organizacijska, ekonomska, finančna, 
informacijska in okoljevarstvena znanja v enoten sistem. 

Oblika organiziranosti logistične funkcije se glede na potrebe podjetja lahko 
organizira linijsko, štabno-linijsko ali matrično. Glavno vprašanje pri izbiri ustrezne 
oblike organiziranosti je vprašanje centralizacije ali decentralizacije. Pri izbiri oblike 
organiziranosti je treba upoštevati (Logožar 2005, 13): 

- logistična organiziranost naj bi imela enako težo, kot jo imajo druga področja 
poslovanja podjetja; 

- organiziranost logistike se mora vključevati v celotno strukturo podjetja; 
- upoštevanje logistike le s štabnim mestom organiziranosti podjetja ne more biti 

trajna rešitev; 
- manjša in logistično manj intenzivna podjetja naj priključijo logistično funkcijo 

kakšnemu drugemu področju poslovanja podjetja, ker se lastna organizacijska 
enota ekonomsko ne izplača. 

 
Linijska organiziranost logistike je organizirana tako, da ima sodelavec le enega 

nadrejenega (Tavčar 2006, 245). Vsako delovno mesto v eni liniji (finance, proizvodnja, 
marketing, logistika) je povezano s svojim nadrejenim. Tako centralno mesto zavzema 
vodja oddelka, logistika se upravlja z enega mesta, od vodje prihajajo jasna navodila in 
odločitve. Zaradi nepravilnega medsebojnega koordiniranja v tej obliki organiziranosti 
nemalokrat nastanejo veliki stroški v zalogah, saj vsak odgovorni za posamezno 
področje zaradi zavarovanja tveganja teži k svojim varnostnim zalogam. Linijska 
organiziranost je primerna za manjša podjetja, kjer je prevladujoč en podsistem logistike 
(npr. nabava). 
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Štabno-linijska organiziranost logistike je takrat, ko se linijskemu mestu doda 
štabno mesto. Linijsko mesto prevzema iniciativo, ima nalogo odločanja ter pristojnost 
dajanja navodil. Štabno mesto v tej obliki organiziranosti pa opravlja naloge s področja 
informiranja, svetovanja, oskrbovanja, analiziranja, načrtovanja in kontrolinga. Takšna 
organiziranost ne more biti trajna rešitev, v podjetju je treba čim prej uvesti samostojen 
logistični sistem poslovanja. 

Matrična organiziranost je naravnana k temu, da se vse logistične funkcije v 
podjetju enotno koordinirajo, krmilijo ter uravnavajo in nadzirajo. Matrična 
organiziranost je primerna za velike poslovne sisteme (korporacije) in lahko nastopa 
centralizirano, decentralizirano ter kombinirano. 

Logistiko delimo na: 
- dejavnost: transportna, skladiščna, špedicijska, distribucijska, nabavna, 

trgovinska, intralogistična, zavarovalniška; 
- uporabo: industrijska, vojaška, poslovna, marketinška, tehniška, bolniška, javna 

uprava; 
- področje opazovanja: mikrologistika (podjetniška logistika), metalogistika 

(poslovne povezave med podjetji), makrologistika (prometna infrastruktura in 
logistična središča). 

 
Stroške v poslovni logistiki je treba obravnavati celostno, saj logistika povzroča 

relativno in absolutno zelo visoke stroške. Nepoznavanje strukture stroškov v podjetju 
lahko povzroči napačne poslovne odločitve, saj ti pomembno vplivajo na višino 
poslovnega izida. Zaradi tega je treba vprašanje stroškov razširiti na celoten logistični 
proces, to je na neposredna in posredna (komercialno-administrativni postopki) 
logistična opravila. Celostno spremljanje logističnih stroškov podjetja je nujno tudi 
zato, da ima poslovodstvo nadzor nad njihovo višino v celotnih skupnih stroških, saj bo 
le tako zainteresirano za racionalizacijo logistike v podjetju. Marsikje pa je za znižanje 
stroškov logistike treba prenoviti poslovne procese, ki prinesejo podjetju dolgoročne 
konkurenčne prednosti v smislu boljše prilagodljivosti kupcem in zagotavljanje hitrejših 
odzivnih časov. Ključno vlogo pri prenovi procesov ima informatizacija logističnih 
procesov. Le-ta namreč omogoča prehod na analizo stroškov po posameznih aktivnostih 
poslovnega procesa, saj zajema stroške vseh spremljajočih logističnih dejavnosti 
podjetja. 

Management dobavnih (oskrbnih) verig SCM (angl. Supply Chain Management) je 
sodoben logistični sistem, ki ga uporabljajo le razvitejša podjetja (multinacionalke) v 
svetu. Dobavne verige obstajajo tako v proizvodnih kot tudi v storitvenih podjetjih. 
Informacijske povezave in integracija logističnih dejavnosti omogočata skrajšanje 
dobavnih časov in zmanjšanje zalog v vseh podjetjih v verigi. Za enotnejšo poslovno 
kulturo in koordinacijo med podjetji v verigi, od dobavitelja osnovnih materialov, prek 
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proizvodnje, skladišč, veletrgovcev, prodajalcev in do končnega porabnika, je zadolžen 
management dobavne verige. 

2.2 Logistični podsistemi 

Pri analizah stanja logistike v podjetju (Logožar 2005, 99) je treba zaradi boljšega 
razumevanja mikrologistiko (podjetniška logistika) pogosto proučevati po njenih delih 
ali podsistemih, saj je njen cilj smotrna organiziranost tokov materiala pri poslovanju 
podjetja. Podjetniško logistiko tako Logožar deli na: nabavno, notranjo, distribucijsko in 
poprodajno. 

2.2.1 Nabavna logistika 

Nabavna logistika je mikrologistični podsistem poslovnega sistema logistike v 
podjetju. Skrbi za nabavo, prevzem in dostavo kakovostnega ter količinsko potrebnega 
blaga z domačih ali tujih trgov. Blago predstavlja vse potrebne surovine, materiale, 
polizdelke in izdelke, ki jih podjetje potrebuje za izvedbo svojega programa. Blago je 
mogoče nabavljati oziroma se z njim oskrbovati na tri načine. Prvi je, ko blago v 
poslovnem sistemu podjetja potrebujejo, drugi je nabava blaga na zalogo, tretji pa je 
sistem časovno točnega oskrbovanja (JIT - just in time). Nabavna logistika v svojem 
delovanju vključuje zunanji transport, skladiščenje in potrebna manipulativna opravila z 
blagom. 

Med nabavne stroške se uvrščajo tisti, ki v največji meri vplivajo na proizvodne 
stroške. Med stroške nabavne logistike lahko prištevamo tudi skladiščne, ki nastanejo 
kot stroški delovanja skladišča (stroški delovne sile in stroški skladiščnih naprav). 
Stroški zalog oziroma uskladiščenega materiala pa nastanejo kot posledica zalog, saj so 
te povezane z določenimi obratnimi sredstvi, obresti za njih pa predstavljajo strošek. 

2.2.2 Notranja logistika 

Notranja logistika se v proizvodnem podjetju nanaša na načrtovanje, organiziranje 
in nadzor aktivnosti gibanja ter mirovanja blaga, od skladišča nabavljenega blaga prek 
proizvodnje do skladišča gotovih izdelkov. Njena funkcija se začne s količinskim in 
kakovostnim prevzemom blaga od nabavne logistike. Osnovno načelo notranje logistike 
je smotrno urejen notranji transport (skrajšanje poti in časa pretoka blaga), skladiščenje 
ter manipulativna opravila (nakladanje, razkladanje, premeščanje, pakiranje, 
razpakiranje, paletizacija, kontejnerizacija itd.). 

Transportni stroški so stroški notranjega in zunanjega transporta. Ti nastajajo kot 
posledica gibanja materiala in oseb med aktivnostmi poslovnega procesa. Med stroške 
notranjega transporta štejemo stroške delovne sile, transportnih sredstev in porabljene 
energije. Med stroške zunanjega transporta pa uvrščamo stroške tovornine, zavarovanja 
prevoza, nakladanja in razkladanja, prevzema in goriva. 
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2.2.3 Distribucijska logistika 

Distribucijska logistika ali t. i. fizična distribucija, prodajna logistika ali trženjska 
logistika obravnava tok gotovih izdelkov od proizvajalca oziroma prodajalca do 
končnega uporabnika oziroma kupca. Distribucijska logistika skrbi za nadzor zalog 
gotovih izdelkov v skladiščih in distribucijskih središčih ter prevoz in izročitev blaga 
uporabniku (v zahtevani količini in kakovosti, ob dogovorjenem času in na pravem 
kraju, nepoškodovanega in z optimalnimi stroški). V okvir delovanja distribucijske 
logistike spadajo skladiščenje gotovih izdelkov, zunanji transport in potrebna 
manipulativna opravila ter administrativna dela. 

2.2.4 Poprodajna logistika 

Poprodajna logistika je najmlajši podsistem mikrologističnega sistema. Začetek 
njene sistematične obravnave sega v 80. leta prejšnjega stoletja, ko so jo začeli omenjati 
in proučevati nemški avtorji. Dejavnosti poprodajne logistike se (Oblak 1997, 42) delijo 
na poprodajne servisne storitve prodajalca (montaža, vzdrževanje in poprodajne storitve 
uporabnikom) in na razbremenilno logistiko (podjetje s sortiranjem in predajo v 
reciklažo zmanjša obremenjevanje okolja z ostanki, kot so embalaža, odsluženi izdelki 
...). 

Ustrezna kakovost storitev podjetja je eden najpomembnejših strateških dejavnikov 
v čedalje ostrejši tržni situaciji, zato mora storitveno podjetje elemente kakovosti 
izvajanja storitev vključiti že v vizijo svojega razvoja. Kakovostna zadovoljitev kupca je 
namreč eden glavnih razlogov za obstoj podjetja, saj mu kupčeva zvestoba le-to 
omogoča. Potočnik (2004, 92–93) navaja nekaj izmed številnih dejavnosti, s katerimi 
dobro vodena storitvena podjetja uspešno dosegajo visoke standarde kakovosti storitev: 

- oblikovanje strategije za zadovoljitev potreb porabnikov in na ta način 
razvijanje dolgoročne zvestobe porabnikov; 

- popolna predanost kakovosti storitev; pomembna ni samo finančna 
učinkovitost, temveč tudi način izvedbe storitve; 

- izobraževanje zaposlenih na področju kakovosti in skrbno zbiranje povratnih 
informacij s pomočjo vprašalnikov za porabnike ter programov za reševanje 
njihovih pritožb; 

- zadovoljevanje potreb zaposlenih; dobri odnosi lahko med zaposlenimi v 
storitvenem podjetju omogočijo razvijanje pozitivnih odnosov med zaposlenimi 
(notranje trženje); 

- storitvena podjetja pri komuniciranju s porabniki naj ne obljubljajo več, kot so s 
svojimi storitvami zares sposobna udejanjiti. 
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Zagotavljanje kakovosti izvedbe storitev ni le tehnična izvedba, saj porabniki skoraj 
ne morejo oceniti tehnične kakovosti le-te. Pomembna je tudi funkcionalna kakovost, ki 
obsega psihološko interakcijo med porabnikom in izvajalcem storitev. Kakovost 
izvedbe storitev je namreč rezultat procesa, v katerem so udeleženi vsi oddelki in vsi 
zaposleni v podjetju. Kakovost storitve ne sme biti nikoli prepuščena naključju, temveč 
mora biti rezultat skrbnega načrtovanja, brezhibne in kakovostne izvedbe ter rednega 
nadzora.  

Merjenje in ugotavljanje stroškov kakovosti storitev v podjetju ne rešuje težav 
zagotavljanja kakovosti, poslovodstvo lahko zgolj opozarja na pomen in obseg stroškov, 
ki nastajajo. Stroški, ki nastajajo z ohranjevanjem kakovosti, so (Potočnik 2004, 115): 

- stroški preprečevanja napak med izvajanjem storitve; 
- stroški preverjanja kakovosti po končanem procesu; 
- stroški odpravljanja napak, ki nastanejo med izvajanjem storitve; 
- stroški zaradi napak pri porabnikih storitev, vračilo denarja, izvajanje 

nadomestne brezplačne storitve itd. 
 
a) Montaža izdelka in storitve 
Za izvedbo montaže kot storitvenega procesa je pomembno, da podjetje sprejme 

koncept storitve. V njem preuči in spremlja stopnje procesa storitve ter njihov vpliv na 
odjemalce in uspešnost poslovanja. Čas, ki poteče od naročila izdelka oziroma storitve 
do njegove montaže, je za odjemalca izredno pomemben. Ob zagotovitvi hitre in 
kakovostne montaže je pri kupcu dosežena maksimalna zadovoljitev. Podjetje lahko 
skrajša čas montaže s hitrejšimi administrativnimi postopki, hitreje organiziranimi 
logističnimi procesi v podjetju in zagotovitvijo zadostnega števila montažnih ekip.  

Podjetje z garancijo za izdelek daje porabniku dodatno varnost. Garancija za 
brezhibno delovanje izdelka je poseben pravni institut in temelji na zakonski ali 
prostovoljni obveznosti prodajalca do porabnika. Garancijski rok za izdelek ne sme biti 
krajši od enega leta, rok za zagotavljanje vzdrževanja in zagotavljanja nadomestnih 
delov pa ne krajši od treh let. Drugače pa je z garancijo za storitve, saj si marsikatero 
podjetje ne upa in ne more ponuditi garancije uporabnikom zaradi nizke ravni kakovosti 
svojih storitev. V kolikor podjetje za pritegnitev porabnikov nudi garancijo kot dodatno 
varnost, mora najprej določiti postopke za njeno uveljavitev. Potočnik (2004, 114) 
navaja, da mora biti dana garancija storitvenega podjetja brezpogojna, za porabnika 
lahko razumljiva, vsebinsko pomembna, z možnostjo takojšnje uveljavitve in lahko 
unovčljiva. 
 

b) Vzdrževanje 
Vzdrževanje je organizirana dejavnost, ki omogoča vgrajeni opremi dolgo 

življenjsko dobo in optimalno delovanje. Glavni pomen vzdrževanja je, da se s 
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pametnim rednim vzdrževanjem zmanjšujejo nepotrebne prekinitve delovanja opreme, 
saj se s tem zmanjšuje število intervencijskih posegov v njeno popravilo. S tem je 
doseženo, da se podjetje s svojimi dejavnostmi uveljavlja v okolju in s svojim 
kakovostnim delovanjem storitve vzdrževanja doseže priznanje za dodano vrednost med 
uporabniki. Velja pravilo (Grilj 2005, 19): čim boljše je vzdrževanje, tem manj je 
zastojev in obratno, čim slabše je vzdrževanje, tem več je zastojev.  

Cilji vzdrževanja so: 
- boljše delovanje opreme; 
- podaljševanje življenjske dobe vgrajene opreme; 
- zniževanje stroškov dela; 
- informiranost o vzdrževalnih procesih; 
- preprečiti odhod naročnikov h konkurenci. 
 
S pomočjo pravilne kakovosti opravljene storitve vzdrževanja dosežemo tisto, kar 

odjemalec ali uporabnik pričakuje oziroma potrebuje. Za kakovost vzdrževanja ni 
dovolj le sprotno odkrivanje in odpravljanje napak, temveč tudi celovito preventivno 
delovanje. To lahko uspe v podjetju, kjer vsi zaposleni sodelujejo v kakovostni izvedbi 
in tega ne počne zgolj za nadziranje kakovosti določeni oddelek.  

Na stroške vzdrževanja odločilno vpliva tudi število zaposlenih. Pomembno je, da 
se oblikujejo visoko strokovno usklajene operativne ekipe vzdrževalcev, ki skrbijo za 
celotno delovanje vzdrževanja. Za ovrednotenje števila zaposlenih v oddelku 
vzdrževanja je pomembno poznati velikost, razvejanost in specifičnost predmeta 
vzdrževanja. V kolikor je oprema že stara in obrabljena, je potrebno večje število 
vzdrževalcev, kot če je vgrajena novejša oprema. Za vzdrževalce je treba pripraviti načrt 
dela in nalog, izdelati finančni načrt in predvideti okvirno število posegov. Za redno in 
investicijsko vzdrževanje se lahko natančno predpišejo vse dejavnosti za določeno 
časovno obdobje, medtem ko se za intervencijsko vzdrževanje to lahko predvidi le na 
podlagi preteklih izkušenj. 

Z oblikovanjem strokovno usposobljenega zaposlenega kot skrbnika nad določenim 
delom področja vzdrževanja je treba v podjetju pridobiti zaposlenega, ki ima podroben 
pregled nad delovanjem opreme v svojem segmentu. Njegovo temeljno opravilo je 
poznavanje delovanja opreme, opozarjanje na pomanjkljivosti, vodenje evidenc 
vzdrževalnih posegov v informacijskem sistemu in načrtovanje investicijskih vlaganj v 
zamenjavo opreme. K pomembnemu zmanjšanju stroškov vzdrževanja pripomorejo 
investicijska vlaganja v iztrošeno opremo, saj se z nadomestitvijo le-te zmanjšajo 
potrebe po rednem vzdrževanju. 
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c) Poprodajno tržno komuniciranje 
Vsako podjetje, ki posluje s porabniki, si želi zadovoljne kupce. Zato uspešna 

podjetja natančno proučujejo podatke o reklamacijah in pritožbah ter podatke o rešenih 
pritožbah. S proučevanjem pridobljenih podatkov ugotovijo najpomembnejše vrste 
pritožb, vzroke zanje in katerim vrstam pritožb morajo v podjetju nameniti največjo 
pozornost. Pri reševanju pritožb je zelo pomembno, kako se zaposleni, ki rešuje 
reklamacijo, vede v komunikaciji s porabnikom. Pomembna sta tudi njegova hitrost in 
učinkovitost pri reševanju reklamacije. Cilj podjetja pri opravljanju reklamacij je 
identifikacija problema, odprava napak, zadovoljitev porabnikov in izboljšanje storitev. 
Najpogostejše pritožbe glede kakovosti storitev se nanašajo na (Potočnik 2004, 304): 

- čakanje na obljubljeno storitev, na primer serviserja, ki ne pride ob dogovorjeni 
uri; 

- kontaktno osebje, ki ne zna natančno pojasniti storitve; 
- kontaktno osebje, ki ne posluša pritožb ali skuša stranko utišati; 
- izvajalce storitve, ki pravijo: »To se nas ne tiče.«; 
- prodajalce, ki zasebno 'telefonarijo', medtem ko strežejo stranke ipd. 
 
Porabniki storitev se neradi pritožujejo, ker se s tem izpostavljajo konfliktu. Glede 

na izkušnje se pritoži približno pet odstotkov porabnikov (Potočnik 2004, 302), zato se 
v podjetjih sploh ne zavedajo svojih pomanjkljivosti in napak. Takšni porabniki 
ostanejo še nekaj časa zvesti storitvam podjetja, po nekajkratnem razočaranju pa odidejo 
h konkurenci. Za podjetje je izredno koristno, da budno spremlja dogajanje na trgu in od 
svojih porabnikov sprotno pridobiva mnenje o kakovosti storitev ter njihovih 
pričakovanjih (knjiga pritožb in pohval, objava ankete o zadovoljstvu na spletni strani, 
brezplačne telefonske številke itd.). Potočnik (2004, 303) navaja, če se porabnikom 
pritožba ugodno reši, jih bo več kot 90 odstotkov ostalo zvestih še v prihodnosti. Zato je 
zelo pomembno upravičene pritožbe čimprej pozitivno rešiti, neupravičene pa 
argumentirano zavrniti. 

Strategija CRM (angl. Customer Relationship Management) je poslovna strategija, 
ki pomeni upravljanje odnosov s strankami oziroma obvladovanje odnosov z njimi. 
Strategija CRM je oblikovana tako, da se nanaša na poslovanje celotnega podjetja in 
omogoča optimatizacijo dobičkonosnosti, prihodkov ter zadovoljstva strank. Za podjetje 
je ključnega pomena vzpostavitev kakovostnih odnosov s svojimi strankami, ki so 
osnova za obojestransko dolgoročno sodelovanje. Podjetje s strategijo CRM postavlja 
svoje stranke v središče svoje naravnanosti poslovanja, saj se iz osredotočenosti na 
izdelek ali storitev preusmeri v osredotočenost na stranko. Podjetje mora podrediti svojo 
organizacijsko strukturo tako, da vsi oddelki delujejo skladno in postavljajo stranko v 
središče pozornosti. Pri zaposlenih je treba spremeniti tudi kulturo, vedenje in njihovo 



Splošno o logistiki 
 

12 

miselnost, saj sicer vpeljava strategije CRM ne prinese pričakovanih rezultatov. 
Strategija CRM doseže svoj cilj (Logožar 2005, 114): 

- s strankam prilagojeno organiziranostjo podjetja; 
- s spodbujanjem vedenja, ki privede do zadovoljstva strank; 
- s povezovanjem procesov od strank do dobaviteljev. 
 
Vpeljava strategije CRM je lahko pomembna konkurenčna prednost podjetja, saj so 

stranke v primeru pozitivnih odnosov ali izkušenj manj dovzetne za ponudbo 
konkurenčnih podjetij. Koristi, ki jih podjetje lahko pričakuje od vpeljave koncepta 
CRM in od ustrezne programske opreme, so (Logožar 2005, 115): 

- porast prihodkov od prodaje izdelkov in storitev; 
- porast deleža dobljenih poslov; 
- porast razlike med lastno in prodajno ceno; 
- izboljšanje zadovoljstva strank; 
- zmanjšanje administrativnih stroškov prodaje in trženja. 
 
d) Razbremenilna logistika 
Razbremenilna logistika je nova dejavnost v podjetjih. Uvedli so jo Nemci v 

začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko so bili zaradi vedno večjih količin odpadne 
embalaže prisiljeni razmišljati o njeni vnovični uporabi. Storitve razbremenilne logistike 
so: 

- vračanje pomožnih transportnih sredstev (kontejnerji, palete, embalaža za 
večkratno uporabo); 

- načrtovanje in demontaža stare opreme pri kupcih in v proizvodnji; 
- ponovna uporaba odpadkov iz proizvodnje (recikliranje); 
- zbiranje, deponiranje in odvajanje odpadkov. 
 
Glede na vse krajši življenjski ciklus izdelkov in čedalje zahtevnejše ekološke 

predpise ter standarde pomen razbremenilne logistike vedno bolj narašča. Vzpostavitev 
razbremenilne logistike za podjetje zahteva naložbe v izobraževanje, zbiranje in 
sortiranje. Sredstva je treba vložiti tudi v nakup zabojnikov in transportnih sredstev, 
tako da sistem v marsikaterem podjetju nastaja postopoma. 

Za izpolnjevanje okoljskih zakonskih predpisov, meddržavnih konvencij in drugih 
regulativnih ter nadzornih ukrepov, ki zahtevajo posebna ravnanja z ostanki, so podjetja 
v svojem poslovanju dolžna organizirati logistični proces z razbremenilno logistiko. 
Logistični proces ravnanja z ostanki lahko imenujemo tudi 'zelena logistika', saj se z 
organiziranjem tega procesa zmanjša količina odpadkov, ki so eden ključnih sodobnih 
okoljskih problemov. Nepotrebna količina odpadkov namreč povzroči pretirano trošenje 
naravnih virov in degradacijo okolja. Lahko gre za mikrorecikliranje, kjer se znotraj 
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podjetja vzpostavi proces vnovične uporabe ostankov (embalaža, zaščita, palete), ki so v 
večini primerov še vedno uporabni, saj se s sortiranjem lahko vrnejo k proizvajalcu ali 
predelovalcu. Mikrorecikliranje lahko s prodajo ostankov podjetju prinaša navsezadnje 
tudi finančne koristi. Pri makrorecikliranju pa podjetje v sodelovanju s povečini 
zunanjimi izvajalci organizira storitev zbiranja ostankov embalaže pri svojih kupcih. S 
tem si pri slednjih zgradi podobo, da je okolju prijazno podjetje, kar ima lahko 
navsezadnje tudi velik trženjski učinek (Dubrovski 2006, 137). 

Seveda pa je za vzpostavitev in organiziranje procesa razbremenilne logistike v 
podjetju ključnega pomena ekološko okoljska zavest ljudi. Na njihovo praktično 
ravnanje z naravnimi viri vpliva tudi ekološko okoljska zavest in to glede na to, kakšne 
vrednote vidijo v naravi. Trajno združenje varovanja okolja z ekonomsko rastjo je po 
prevladujoči družbeno-reformni ekološki zavesti (Kirn 2004, 64) možno z institucijami 
tržne družbe, liberalne demokracije in obstoječimi zasebno-lastniškimi odnosi. Brez 
temeljnih sprememb ekonomskega in političnega sistema se tako problemi okolja 
rešujejo z izobraževanjem, spremembo vrednot, ekotehničnimi inovacijami ter 
ustreznimi pravnimi in ekonomskimi instrumenti. 

Podjetja marsikdaj zanemarjajo vpliv svoje gospodarske dejavnosti na širše okolje z 
obremenjevanjem okolja, kot so zastrupljanje vode, zraka in zemlje. Podjetja s takšnim 
delovanjem povzročijo družbi stroške za odpravo posledic uničevanja okolja (Melavc 
2003, 205). V ta namen so podjetja na podlagi zakonsko določenih odredb obvezna 
plačevati okoljske dajatve za onesnaževanje okolja. Obravnavano podjetje v diplomski 
nalogi je s svojo dejavnostjo dolžno upoštevati slovensko zakonodajo, ki je na podlagi 
evropskih direktiv sprejela sledeče uredbe: 

1. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (EE - oprema), 
(Uradni list RS, št. 107/12006). Podlaga za to uredbo je dne 27. 1. 2003 
sprejeta direktiva 2002/96/ES (direktiva WEEE) Evropskega parlamenta in 
Sveta. Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:  
a) EE - oprema, proizvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali prvič 

uporabljena v RS, če je njen proizvajalec tudi njen končni uporabnik; 
b) EE - oprema, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih 

držav, prvič dana v promet v RS ali ob prvi uporabi EE - opreme v RS, če 
je pridobitelj tudi njen končni uporabnik.  

 
Dajatev za odpadno EE - opremo podjetjem ni treba plačati, če to iznesejo z 
območja RS ali izvozijo z območja EU, ne glede na to, ali je proizvedena v RS, 
uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU. Vodenje 
evidenc zavezancev in nadzor nad izvajanjem uredbe izvaja Carinska uprava 
Republike Slovenije (CURS), na podlagi uredbe o okoljski dajatvi (Uradni list 
RS, št. 32/06 in 65/06). Uredba ob upoštevanju zahtev direktive WEEE določa 
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področje uporabe in pravila ravnanja z odpadno EE - opremo (za informiranje, 
zbiranje, obdelavo, predelavo, ponovno uporabo in recikliranje, odstranjevanje 
in poročanje) ter pravila, pogoje in odgovornosti za vse, ki v procesu ravnanja 
sodelujejo (proizvajalci, distributerji, končni uporabniki, komunalna podjetja, 
obdelovalci, predelovalci odpadne EE - opreme in odpadkov, odstranjevalci 
odpadkov in proizvajalci).  
 

2. Julija 2008 je v slovenskem pravnem redu stopila v veljavo Uredba o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (Uradni list RS, št. 
78/2008). Zavezanci po uredbi so vsi proizvajalci, uvozniki in pridobitelji, ki 
na ozemlju RS prvič dajejo v promet baterije in akumulatorje, vključno s 
tistimi, ki so vgrajeni v EE - opremo ali vozila. Podlaga za to uredbo je dne 6. 
9. 2006 sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta EU 2006/66/ES o 
baterijah in akumulatorjih, ki določa pravila za dajanje baterij ter 
akumulatorjev na trg:  
- prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne 

snovi; 
- obveznost označevanja baterij in akumulatorjev; 
- obveznost zbiranja, obdelave in predelave obveznost vpisa v evidenco 

zbiralcev; 
- način in vsebino poročanja o izpolnjevanju obveznosti; 
- nadzor in sankcioniranje. 
 

3. Konec leta 2000 je bil za področje embalaže in odpadne embalaže sprejet 
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Okoljevarstveni 
standardi za embalažo določajo, da ta ni samo odpadek, ampak se mora vračati 
v proizvodnjo. Proizvajalci, uvozniki, embalerji, trgovci in končni uporabniki 
morajo na svoje stroške zagotoviti prevzemanje odpadne embalaže, njeno 
ponovno uporabo, predelavo in recikliranje. V Sloveniji sta zbiranje, 
razvrščanje, predelavo in recikliranje odpadne embalaže prevzeli podjetji 
Slopak in Interseroh, ki zagotavljata ponovno uporabo surovin v industriji. 

2.3 Pomen logistike za podjetje in gospodarstvo 

Ustrezno organizirana poslovna logistika v podjetju je notranje medopravilno 
povezana z drugimi poslovnimi funkcijami in je usmerjena k cilju ustvarjanja poslovnih 
učinkov za vse uporabnike logističnih storitev. Zaradi čedalje večje raznolikosti 
izdelkov in storitev ter presežne ponudbe na trgu je logistična veriga postala pomemben 
osrednji načrtovalno-krmilni in nadzorstveni instrument za poslovanje celotnega 
poslovnega sistema podjetja. V podjetjih, kjer prevladuje funkcionalno razmišljanje, je 
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velika pozornost namenjena prilagodljivosti in ustvarjanju konkurenčnih prednosti. Za 
boljšo tržno uspešnost podjetja z organiziranjem logistike v linijski funkciji dosežemo 
fleksibilno logistiko, kar ima vpliv na finančni rezultat. Pri tem ne gre le za 
minimiziranje vseh stroškov, temveč je vključena tudi prihodkovna stran, na primer 
maksimiranje razlike med prihodki, na katere vplivajo logistika in stroški (Logožar 
2005, 38). 

Logistične storitve so pomemben dejavnik narodnega gospodarstva, iz logističnih 
zahtev in storitev izhajajo odločilne spodbude na oblikovanje ekonomske politike 
države. Logistične storitve se namreč upoštevajo tudi pri načrtovanju gospodarske rasti 
in pri povezovanju na mednarodni ter regionalni ravni. Na pospešeno izgradnjo 
sodobnih prometnih poti (ceste in železnice) ter uvedbo sodobnih transportnih sredstev 
odločilno vplivajo med drugim tudi potrebe trga, internacionalizacija gospodarstva, novi 
izdelki, stroški pretoka materiala in porabljene energije. 
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3 TRG KABELSKO-KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV 

Kabelsko-komunikacijski sistemi so prenosni sistemi, ki omogočajo prenos 
signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, radijskih, optičnih 
ali drugih elektroenergetskih sistemih. Kabelsko-komunikacijski sistemi za kabelsko 
televizijo omogočajo prenos televizijskih in radijskih programov, širokopasovnega 
svetovnega spleta (v nadaljevanju interneta) in drugih storitev prek kabelske mreže. 
Prenosi potujejo od glavne sprejemne postaje do naročnikov in obratno. Zaradi prenosa 
po koaksialnih kablih (karakteristike kabla) se zniža nivo prenašanih signalov, zato je 
treba v posebnih ojačevalnih mestih nivo signala ojačiti. Vsak objekt ima svojo 
priključno točko, prek katere se prenašajo signali v notranjo napeljavo objekta in prek 
pasivnih elementov sistema do kabelske vtičnice pri naročniku. Takšen kabelsko-
komunikacijski sistem lahko pokriva naselje, mesto ali pa širše območje, saj je tovrstne 
sisteme s pomočjo optičnih kablov možno povezati med seboj. Značilnost takšnega 
sistema je, da nudi naročnikom enako kakovosten signal in storitve na celotnem 
področju (Priloga 1). 

3.1 Nastanek in razvoj kabelsko-komunikacijskih sistemov 

Potreba po izgradnji kabelsko-komunikacijskih sistemov se je izkazala v državah, 
kjer zaradi izrazito hribovitega terena na večini lokacij ni bilo možno sprejemati 
zemeljskih signalov iz zemeljskih oddajnikov. Začetek kabelsko-komunikacijskih 
sistemov sega v leto 1949, ko so v ZDA začeli z izgradnjo manjših kabelskih omrežij s 
koaksialnimi kabli in antenskimi sistemi. Ideja o prenosu informacij prek satelitov - da 
bi se uspešno premostile naravne ovire - se je uresničila leta 1962, ko so ZDA izstrelile 
komunikacijski satelit Telestar I ter s tem ustvarile prenos prvega televizijskega 
programa (Šesterikov 1987, 16). Sčasoma so s tehnološkim razvojem razvili naprave za 
dvosmerno komuniciranje, ki so omogočile prenos podatkov po internetu. 

V Sloveniji so v začetku 80. letih prejšnjega stoletja, predvsem v gosto naseljenih 
mestih, začeli z izgradnjo kabelsko-komunikacijskih sistemov. Z zbiranjem sredstev 
med zainteresiranimi krajani so želeli zgraditi sistem, ki bi omogočal spremljanje 
domačih zemeljskih, predvsem pa tujih satelitskih programov. Danes je večina 
slovenskih operaterjev združena v Združenje kabelskih operaterjev Slovenije. V 
združenju je trenutno 59 operaterjev, ki upravljajo preko 270 tisoč kabelskih priključkov 
(Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 2008)(Priloga 2). 
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3.2 Podjetje UPC Telemach, d. o. o.  

3.2.1 Splošno o podjetju 

UPC Telemach je družba z omejeno odgovornostjo, ki poleg drugih registriranih 
dejavnosti nudi tudi storitve elektronskih komunikacij, in sicer storitve distribucije 
televizijskih ter radijskih signalov prek lastnega kabelsko-komunikacijskega sistema, 
storitve dostopa do širokopasovnega interneta in dajanje telekomunikacijskih vodov v 
najem. Podjetje je s svojimi poslovalnicami v Kopru, Ljubljani, Murski Soboti in na 
Jesenicah vodilni ponudnik televizijskih storitev, širokopasovnega interneta in telefonije 
v Sloveniji. Po podatkih s konca leta 2008 je UPC Telemach dobavljal svoje storitve 
okrog 150.000 naročnikom na kabelsko televizijo, približno 15.000 naročnikom na 
digitalno kabelsko televizijo, več kot 56.000 naročnikom na kabelski internet in preko 
25.000 naročnikom na digitalno telefonijo (UPC Telemach 2008).  

UPC Telemach v celoti obvladuje podjetje UPC Slovenia Holding B.V. iz 
Nizozemske. UPC Telemach je članica skupine podjetij Liberty Global, Inc., ki je 
vodilni mednarodni ponudnik televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega 
interneta. Po podatkih z dne 30. septembra 2008 je Liberty Global, Inc. dobavljal svoje 
storitve približno 16 milijonom naročnikom v 15 državah, predvsem v Evropi, na 
Japonskem, v Čilu in Avstraliji.  

3.2.2 Pridružena podjetja 

Z združevanjem in nadgrajevanjem kabelsko-komunikacijskega sistema, predvsem 
pa z uvajanjem novih tehnologij, naročniki pridobivajo na kakovosti in dodatni ponudbi 
storitev. Manjši kabelski operaterji jim zaradi finančne nemoči tega ne morejo 
zagotoviti. V podjetju so kmalu ugotovili, da je komunikacijske storitve po meri 
naročnika možno zagotoviti le z uvajanjem novih tehnologij, za katere pa je nujno 
povezovanje in združevanje z obstoječimi kabelsko-komunikacijskimi sistemi. Tako je 
v skladu s pravili konkurence v preteklih letih podjetje UPC Telemach z večinskim 
lastniškim deležem pridobilo neposredni nadzor in odločujoč vpliv v podjetjih 
Ljubljanski kabel, d. d., KRS Velenje, d. d., CATV Murska Sobota, d. d., KRS Rotovž, 
d. d., KRS Tabor, d. d., in KKS Pobrežje, d. d.  

Z združevalno sinergijo na celoviti geografski razporejenosti Slovenije tako 
koncentrirani kabelsko-komunikacijski sistemi v skupino UPC omogočajo naročnikom 
izboljšanje kakovosti in pestrosti ponudbe, tehnološko posodabljanje ter konkurenčnost 
storitev prenosa televizijskih vsebin in storitev širokopasovnega dostopa do interneta. 
Prednosti povezovanja in združevanja so v enotni ponudbi televizije, interneta in 
telefonije, v enotni distribuciji ter vzdrževanju signalov, večjih naložbah v osnovna 
sredstva, boljših pogajalskih izhodiščih pri nabavi materialov in opreme, poenoteni 
televizijski programski shemi, skupnih službah in poenotenju paketov storitev (Triple 
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play - prenos slike, prenos govora in prenos podatkov). Rezultat koncentracije 
podjetjem omogoča ekonomijo obsega oziroma racionalizacijo fiksnih stroškov in 
racionalno organizacijo servisne mreže. 

Jeseni leta 2008 je skupina UPC slovenskemu trgu predstavila novo vizijo in 
prenovljeno blagovno znamko. S sloganom 'Preprosto za vsakogar' podjetja v skupini 
odražajo prizadevanje, da s preprostimi rešitvami in človeškim dotikom vsem 
naročnikom omogočajo najti svoje mesto v digitalnem svetu, ne glede na njihovo znanje 
in veščine. Podjetja so za uresničitev vizije vpeljala spremembe v svoje poslovanje, kar 
vključuje tako interne spremembe kot tudi nove pobude za izboljšanje skrbi za svoje 
uporabnike. V podjetjih skupine UPC so tako poenostavili številne administracijske 
postopke, povečali so število središč za tehnično podporo in poenotili postopke 
vzdrževanja ter servisiranja kabelsko-komunikacijskih sistemov. 

3.2.3 Ponudba in storitve 

a) Analogna kabelska televizija  
V glavno sprejemno postajo (GSP) se prek sprejemnega antenskega sistema 

posredujejo televizijski in radijski signali iz zemeljskih oddajnikov (prek anten 
VHF/UHF, satelitov (centrične in t. i. offset antene), mikrovalovnih linkov in optičnih 
vlaken. V GSP se sprejeti signali pretvorijo v analogne televizijske kanale (določen 
frekvenčni prostor v frekvenčnem spektru), le-te pa sprejemajo naročniki po kabelsko-
komunikacijskemu sistemu na svojih televizijskih sprejemnikih. Slabost analogne 
televizije je v tem, da se po enem televizijskem kanalu lahko prenaša samo en analogni 
televizijski program. Za prenos televizijskih kanalov se za večje razdalje uporabljajo 
optična vlakna, za krajše razdalje pa koaksialni kabli. Slika se pri analogni televiziji 
prenaša s 576 vrsticami (dvakrat po 288 vrstic), pri čemer ima ena vrstica ločljivost od 
300 do 400 točk. Trenutno lahko naročniki podjetja prek televizijske vtičnice spremljajo 
preko 55 analognih televizijskih programov in preko 30 radijskih programov. 

 
b) Digitalna kabelska televizija 
Eden od bistvenih razlogov za nastanek digitalne televizije je potreba po vedno 

večjem številu televizijskih kanalov. Digitalna televizija, v nasprotju z analogno, 
omogoča po enem televizijskem kanalu prenos pet do šest (ali celo deset, če se 
zadovoljimo s slabšo kakovostjo) televizijskih programov. Prednost digitalne televizije 
je tudi v skoraj štirikrat ostrejši sliki, saj ima slika format 576 krat 720 točk, torej je 
kakovost slike pri uporabniku enaka kot v glavni sprejemni postaji. Pomembno pa je, da 
mora biti slika že v nastanku, torej pri snemanju s kamero, posneta v digitalni obliki.  

Za sprejem digitalne televizije naročniki potrebujejo digitalni sprejemnik (set-top-
box) ali pa primeren televizijski sprejemnik z vgrajenim digitalnim sprejemnikom. V 
primeru, da želijo sprejemati tudi zaščitene (plačljive) televizijske programe, morajo 
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imeti digitalni sprejemnik (ali televizijski sprejemnik) z vgrajenim čitalnikom 
naročniške kartice. Naročniki lahko izbirajo med več kot 100 televizijskimi programi 
različnih vsebin, kot so otroški, poljudno-znanstveni, dokumentarni, športni, 
informativni in glasbeni, spremljajo pa lahko tudi preko 30 radijskih programov. 
Podjetje glede na izbrani paket svojim naročnikom nudi v brezplačen najem digitalne 
sprejemnike korejskega proizvajalca Handan (Priloga 3). 

 
c) Širokopasovni internet 
Podjetje UPC Telemach svojim naročnikom omogoča širokopasovni dostop do 

interneta. Ta omogoča hiter dostop in stalno priključenost. Za svoje delovanje uporablja 
standard DOCSIS 2.0 (angl. Data Over Cable Service Interface Specifications), v teku 
pa so aktivnosti za DOCSIS 3.0, s katerim bo omogočen hitrejši prenos podatkov v 
smeri od naročnikov. Ta mora za internetni dostop do kabelsko-komunikacijskega 
sistema v lasti podjetja zagotoviti osebni računalnik z ustrezno atestirano strojno in 
programsko opremo ali drugo terminalno opremo, ki omogoča dostop do sistema (UPC 
Telemach 2007). Širokopasovni dostop do interneta je namenjen naročnikom za 
pregledovanje elektronske pošte, brskanje po internetu in prenos datotek. V ponudbi 
podjetja je več različnih paketov, med katerimi najmanjši XS omogoča hitrost 512 kbps 
proti uporabniku in hitrost 128 kbps od uporabnika ter največji paket XL, ki omogoča 
hitrost 25 Mb proti uporabniku in hitrost 2 Mb od uporabnika (UPC Telemach 2008). 

 
d) Internetna telefonija VoIP (Voice over IP) 
To je nova vrsta govorne telefonije, ki omogoča vrhunsko kakovost govora. 

Omogoča tudi več dodatnih storitev, kot so snemanje klicev, postavitev digitalne 
telefonske tajnice, prikaz kličoče številke, uporaba več telefonskih številk, seznam 
neodgovorjenih klicev, preusmeritev klica, informacijo o opravljenih in sprejetih klicih 
na internetni strani ter še vrsto drugih uporabnih storitev sodobne digitalne telefonije 
(UPC Telemach 2009b). Internetna telefonija Voip omogoča govorno povezavo po 
širokopasovnem internetu z uporabo klasičnega, analognega telefona s tonskim 
izbiranjem. Za naročnike so klici znotraj omrežij skupine UPC in v omrežju Detel 
brezplačni, cenejši od Telekoma Slovenije pa so tudi klici v vsa slovenska in 
mednarodna omrežja. 

 
e) Paketna ponudba trojček (Triple play) 
Paket trojček omogoča video (analogna ali digitalna televizija), podatkovne 

(širokopasovni internet) in govorne (internetna telefonija) storitve prek kabelsko-
komunikacijskega sistema in predstavlja rešitev za nudenje večpredstavitvenih storitev 
naročnikom. Paketna storitev je v primerjavi z ločenimi storitvami bistveno cenejša in 
prinaša večje ugodnosti za naročnika (Priloga 4). 



Trg kabelsko-komunikacijskih sistemov 

21 

Govorna telefonija prestavlja s tehničnega vidika trenutno najbolj občutljiv 
podatkovni prenos izmed vseh treh storitev, saj mora biti zagotovljen kakovostni prenos 
govora. 
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4 POPRODAJNA LOGISTIKA V PODJETJU UPC TELEMACH 

4.1 Poprodajne storitve 

'Preprostost' je osnovno vodilo zaposlenih v podjetju UPC Telemach, ki je s 
poenostavitvijo številnih administrativnih postopkov svojo pot k uresničevanju vizije 
pričelo znotraj podjetja. To je neposredno povečalo prilagodljivost podjetja, ki lahko 
trgu hitreje predstavi nove izdelke in storitve. Ob čedalje večji konkurenci sta odzivnost 
na naročnikove želje in skrajševanje reakcijskih časov najpomembnejša dejavnika.  

4.1.1 Montaža izdelka in storitve 

Montažo izdelka in/ali storitve pri naročnikih izvajajo pogodbeni izvajalci, na 
podlagi vnaprej natančno določenega termina prihoda montažerja - izvajalca k 
naročniku.  

Dolžnost vsakega pogodbenega izvajalca je preučiti pravila podjetja o izvedbi 
montaže, jih upoštevati in se vedno obnašati v skladu z njimi v odnosu do naročnikov 
ali investitorja. S podpisom kodeksa pravil podjetja pogodbeni izvajalec odgovarja tudi 
za njegovo izvajanje. Za vsako neupoštevanje kodeksa je pogodbeni izvajalec 
odgovoren, kar vključuje tudi finančne sankcije ter odpoved pogodbe o izvajanju 
montažnih del. Od pogodbenega izvajalca podjetje pričakuje, da bo svoje delo opravljal 
v skladu s temeljnimi elementi kakovosti storitev. S predpisanimi elementi skuša 
podjetje povečati kakovost storitev in na ta način zagotoviti večje zadovoljstvo 
naročnikov ter posledično boljše poslovne rezultate. Pogodbeni izvajalci morajo 
upoštevati urejenost, strokovnost, odzivnost, zanesljivost (časovno in strokovno), 
ustrežljivost, dostopnost ter komunikativnost (UPC Telemach 2009a). 

 

4.1.2 Vzdrževanje kabelsko-komunikacijskega sistema 

Za pravilno delovanje prodanega izdelka in/ali izvedene storitve je v podjetju treba 
poskrbeti za brezhibno delovanje kabelsko-komunikacijskega sistema. Za njegovo 
delovanje so ključne visoko strokovno usposobljene ekipe, ki skrbijo za vse segmente 
upravljanja, vzdrževanja in servisiranja.  

 Že pri izgradnji kabelsko-komunikacijskega sistema je treba veliko pozornosti 
nameniti vgrajenim materialom, ki morajo omogočiti preprosto zamenjavo v primeru 
okvare (UPC Telemach 2003a). Omogočiti morajo tudi hitro in enostavno ponovno 
nastavitev parametrov, kot jih je imel zamenjani element. Novi vgrajeni elementi 
morajo imeti ob normalnem vzdrževanju zagotovljeno obratovalno življenjsko dobo 
najmanj deset let, in sicer pod določenimi zunanjimi klimatskimi vplivi (mehanska 
trdnost ter odpornost na kemične, atmosferske in vremenske vplive). Vgrajeni elementi 
ne smejo prekoračiti predpisane meje škodljivih sevanj, predpisane v pravilniku o 
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varstvu pred škodljivimi sevanji. Skladišče rezervnih delov mora imeti na voljo 
zadostno število nujno potrebnih elementov in naprav za potrebe vzdrževanja (UPC 
Telemach 2003b). 

Podjetje mora za nemoteno izvajanje vzdrževanja kabelsko-komunikacijskega 
sistema oblikovati potrebno ekipo serviserjev, ki skrbijo za celotno delovanje sistema. 
Sestaviti je treba načrt dela in nalog za vsako področje vzdrževanja, izdelati finančni 
načrt za posamezno področje in predvideti okvirno število posegov. Za redno in 
investicijsko vzdrževanje se lahko natančno predpišejo vse aktivnosti v določenem 
obdobju, medtem ko se za intervencijsko vzdrževanje lahko določi obseg del in stroške 
le na podlagi dosedanjih izkušenj. 

Vzdrževalni in servisni posegi, ki so potrebni za nemoteno delovanje kabelsko-
komunikacijskega sistema, se delijo na tri glavne skupine. Te so:  

− redno vzdrževanje, 
− intervencijsko vzdrževanje, 
− investicijsko vzdrževanje. 
 
Vsaka od teh skupin ima sicer svoje specifičnosti, ki jih ne moremo obravnavati 

ločeno, saj se zelo medsebojno prepletajo, oziroma so odvisne ena od druge.  
 

a) Redno vzdrževanje 
Za redno vzdrževanje kabelsko-komunikacijskega sistema podjetje UPC Telemach 

(kot izvajalec) in njen naročnik (kot uporabnik) skleneta pogodbo o vzdrževanju. Za 
opravljanje storitev vzdrževanja po tej pogodbi se izvajalec zaveže redno vzdrževati 
kabelsko-komunikacijski sistem in naprave, ki omogočajo povezave do kabelskega 
priključka naročnika. Izvajalec si pridržuje pravico, ob predhodnem obvestilu 
naročnika, do občasnih prekinitev dobave signala na kabelsko-komunikacijskem 
sistemu zaradi rednega vzdrževanja (UPC Telemach 2007). Vzdrževalna dela zajemajo 
zlasti zagotavljanje kakovostnega signala do kabelskega priključka, odpravo vseh okvar 
na kabelsko-komunikacijskemu sistemu in po potrebi zamenjavo kablov ter naprav 
sistema. Izvajalec se s pogodbo tudi zaveže, da bo vzdrževalna dela na kabelsko-
komunikacijskemu sistemu izvajal v skladu s predpisi o tehničnih in varnostnih 
normativih. V primeru odpravljanja del v naročnikovih prostorih izvajalec opravlja 
posege po predhodnem dogovoru z naročnikom in po zaključku del vzpostavi prejšnje 
stanje. Naročnik na svoji nepremičnini omogoči zgraditev in vzdrževanje omrežne 
priključne točke, na katero bo priključen njegov kabelski priključek. Izvajalec lahko za 
izvedbo vzdrževalnih del pooblasti tudi podizvajalca, za katerega delo v odnosu do 
naročnika v celoti odgovarja izvajalec.  

Z vidika rednega vzdrževanja in vrste servisnih posegov delimo redno vzdrževanje 
na dve večji skupini. V prvo sodi vzdrževanje naprav v glavni sprejemni postaji s 
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sprejemnim antenskim sistemom (za zemeljske in satelitske programe), v drugo skupino 
pa vzdrževanje kabelsko-komunikacijskega sistema (kabelske povezave, ojačevalna 
mesta, pasivna oprema). 

V želji, da bi imelo podjetje v skupni vsoti na koncu leta čim manj stroškov s 
storitvijo vzdrževanja, je velik poudarek treba nameniti učinkovitosti in nadzoru v 
sklopu rednega vzdrževanja, saj se lahko s tem bistveno zmanjša nastanek napak in 
število intervencijskih posegov.  

 
b) Intervencijsko vzdrževanje 
V podjetju je poskrbljeno za to, da so vsa storitvena področja s pomočjo 

učinkovitega informacijskega sistema združena v celovit sistem. S tem je dosežena 
racionalizacija procesov, tako da so stroški čim manjši in kakovost storitve čim večja. 
Ob čedalje večji konkurenci sta odzivnost na naročnikove želje in skrajševanje 
reklamacijskih časov najpomembnejša dejavnika.  

Na podlagi telefonskega ali internetnega obvestila naročnika o poslabšanju 
kakovosti storitve, zmanjšane dostopnosti ali prekinitvi storitve v službo za prijavo 
napak (klicni center), le-ta nemudoma pristopi k odpravljanju napake. Služba za prijavo 
napak sprejema obvestila naročnikov vsak dan v letu, od 8.00 do 22.00 ure. Služba za 
prijavo napak v informacijski sistem vnese podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo 
intervencijskega posega: 

- datum prijave reklamacije, 
- ime in priimek naročnika, 
- telefonska številka naročnika, 
- vrsta okvare in značilnosti, 
- kraj napake. 
 
Prvi korak odpravljanja napake je ugotovitev vsebine napake. Ugotovitev tega 

postopka je podlaga za obvestilo ustrezne strokovne interventne servisne skupine. 
Serviser prejme za vsak intervencijski poseg servisni delovni nalog, v katerega po 
končanem delu napiše poročilo. To dopolni z merilnimi protokoli in ga vrne v 
reklamacijsko službo. Serviserji opravljajo intervencijsko vzdrževanje vsak dan v letu, 
od 8.00 ure do 22.00 ure. Praviloma serviser v interventni servisni skupini pristopi k 
dokončni odpravi napake. Začasno popravilo se izvede le v primeru katastrofalnega 
izpada kabelsko-komunikacijskega sistema, ko zaradi teže napake popravila ni mogoče 
izvesti v enem dnevu (Zakon o elektronskih komunikacijah 2007).  

Naročnik podjetja je upravičen do povračila sorazmernega deleža plačila 
mesečnega zneska, v kolikor ni mogel več kot 48 ur v posameznem tekočem mesecu 
zaradi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti izvajalca neprekinjeno uporabljati storitev. 
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c) Investicijsko vzdrževanje 
Za uspešno investicijsko vzdrževanje kabelsko-komunikacijskega sistema je treba 

izdelati investicijski program, ki mora poleg analize in ustreznih ukrepov vsebovati vire 
financiranja ter terminski načrt izvedbe. Uprava podjetja na podlagi načrtov večletnih 
razvojnih programov odobrava letni program investicij za izvedbo investicijsko-
vzdrževalnih del. Osnova za investicijski program je izdelava projektne dokumentacije, 
kjer je treba poleg stroškovnega vidika upoštevati tudi tehnične in izvedbene pogoje ter 
vplive na okolje. Največ težav pri pridobivanju in izdelavi investicijske projektne 
dokumentacije izhaja iz dejstva, da je ta izdelana prepozno, kajti v večini primerov se 
izdeluje potem, ko je investicijski projekt že uvrščen v letni program investicij. 

Kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del v sklopu investicijskega 
vzdrževanja sta dejavnika, ki vplivata na zanesljivo delovanje kabelsko-
komunikacijskega sistema ter zmanjšujeta potrebe po intervencijskem vzdrževanju. Za 
podjetje je s stroškovnega vidika pomembno, da izdela podroben načrt zamenjave 
predvidene opreme in priprave del izvajanja investicijskih vlaganj v kabelsko-
komunikacijski sistem.  

4.1.3 Poprodajno tržno komuniciranje 

V podjetju veliko pozornosti namenjajo tudi različnim vidikom dnevnih 
komunikacij z naročniki. Za njihove potrebe je oblikovan center za tehnično podporo 
uporabnikom, ki zagotavlja odkrivanje in razreševanje tehničnih težav, s katerimi se 
naročniki soočajo. Naročniki na brezplačni telefonski številki 080 22 88 v telefonskem 
pogovoru z zaposlenim pridobijo odgovore na vprašanja v zvezi s tehničnimi pogoji, 
delovanjem opreme (kabelski modemi in digitalni sprejemniki) ali s težavami pri 
dostopu do storitve. Naloga centra je tudi, da naročnikom omogoči servis in nadgradnjo 
opreme. Center za tehnično podporo naročnikom je na lokaciji poslovne enote 
Ljubljana, na voljo pa je vsak dan od 7.00 do 22.00 ure. Z naložbami v programsko 
opremo podjetja je zagotovljeno, da lahko zaposleni iz enega mesta rešujejo tehnične 
težave naročnikov iz vseh poslovnih enot podjetja.  

V podjetju si želijo lojalne in zadovoljne naročnike, ob tem se zavedajo, kako 
pomembno je hitro in učinkovito reševanje reklamacij. Pri reševanju reklamacij je 
izredno pomembno, da oseba, ki jo rešuje, k problemu pristopi hitro in strokovno. 
Naročniki lahko podajo svoje reklamacije na brezplačno telefonsko številko, prek 
svetovnega spleta, pisno ali osebno na vsaki podružnici podjetja.  

V odnose z naročniki je uvedena visoka stopnja proaktivnosti tako, da v podjetju 
odkrivajo vedno nove poti komuniciranja. Tako se v primeru zmanjšane kakovosti 
storitve naročnike vnaprej opozori, še preden pride do motenj, kot so na primer 
obvestila o izpadu signala ob rednem vzdrževanju in nasveti naročnikom o izklopu 
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naprav iz električnega omrežja ob nevihtah. Za vse nove naročnike družba nudi tri ure 
brezplačnega svetovanja na domu, za upokojence pa organizira brezplačne računalniške 
tečaje. Pomembna novost, ki jo je podjetje uvedlo v zadnjem času, je poenostavljena 
struktura izdelkov in razširitev nabora storitev, kar uporabnikom omogoča, da lažje 
sprejmejo odločitev o možnostih, ki so jim na voljo. 

4.2 Razbremenilna logistika 

Podjetje UPC Telemach je kot pridobitelj oziroma uvoznik električne in elektronske 
opreme (EE - opreme) na podlagi zakonskih določil (Uredba o ravnanju z električno in 
elektronsko opremo) zavezanec za izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno EE - 
opremo. V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno EE - opremo je podjetje za vpis v 
evidenco proizvajalcev oziroma pridobiteljev električne in elektronske opreme pri 
Ministrstvu RS za okolje in prostor in pri Agenciji RS za okolje moralo pripraviti načrt 
za ravnanje z odpadno EE - opremo. V skladu z določili uredbe je podjetje pristopilo v 
okvir neprofitnega skupnega načrta oziroma 'skupne sheme' ravnanja z odpadno EE - 
opremo v okviru podjetja Zeos, d. o. o. To za ustanovitelje in pristopnike opravlja vlogo 
nosilca in izvajalca skupnega načrta ravnanja z EE - opremo. Skupni načrt ravnanja z 
odpadno EE - opremo navaja vrste in količine odpadne opreme in njeno zbiranje 
oziroma prevzemanje od končnega uporabnika, njeno skladiščenje ter obdelavo, 
predelavo, ponovno uporabo in recikliranje ter odstranjevanje (Zeos 2009). 

Ker so baterije sestavni del za delovanje digitalnih sprejemnikov, je podjetje kot 
pridobitelj oziroma uvoznik EE - opreme dolžno (Uredba o baterijah in akumulatorjih 
ter odpadnih baterijah in akumulatorjih) zagotoviti, da bodo vse baterije, ki jih daje v 
promet, označene na predpisan način. Ko baterije postanejo odpadek, mora podjetje na 
svoje stroške poskrbeti in zagotoviti zbiranje, obdelavo ter recikliranje. Tudi za odpadne 
baterije je podjetje UPC Telemach v okviru podjetja Zeos pristopilo k skupnemu načrtu 
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, vpisanemu pri Agenciji RS za okolje. 

Za odvoz odpadnega papirja in odpadne kartonske embalaže ima podjetje sklenjeno 
nedobičkonosno pogodbo z zunanjim partnerjem, ki ima dejavnost registrirano za 
predelavo in recikliranje ter za ponovno uporabo surovin v industriji. 
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5 RAZISKAVA 

Osnova uspešnega delovanja storitvenega podjetja je razumevanje tega, kaj 
zadovoljuje ali navdušuje porabnika storitve. Storitvena podjetja lahko zato zgolj s 
trajnim razvijanjem in izboljšanjem kakovosti storitev oziroma kakovosti izvedbe 
obdržijo konkurenčno prednost. Ena od raziskovalnih metod za ugotavljanje zaznave in 
pričakovanj porabnikov, razumevanje njihovega zadovoljstva in merjenje tega 
zadovoljstva je kvantitativna metoda anketiranja porabnikov (Potočnik 2004, 134). S to 
metodo zberemo in preučimo številčne podatke o obravnavanih značilnostih v anketnem 
vprašalniku. 

5.1 Načrtovanje in izvedba 

Namen diplomske naloge je bilo prikazati pomembnost vzdrževanja in servisiranja 
kabelsko-komunikacijskega sistema v celotnem ciklu, od prejetja obvestila o napaki 
(prekinitvi ali poslabšanju delovanja), do odprave napake. 

Podatki za empirični del diplomske naloge so bili pridobljeni na podlagi anketnega 
vprašalnika. Anketni vprašalnik (Priloga 5) je bil anonimen, saj so tako pridobljeni 
podatki natančnejši, iskrenejši in zanesljivejši. Ciljna populacija za vzorčenje so bili 
naključno izbrani naročniki poprodajnih storitev vzdrževanja in servisiranja ženskega 
ter moškega spola, različnih starosti. Izvedba ankete je potekala ob obisku naročnikov v 
poslovnih enotah (PE) Ljubljana, Gorenjska, Primorska in Pomurje, od 6. do 10. aprila 
2009. Vprašalnik je vseboval 12 vprašanj zaprtega tipa, pri katerih se je moral 
anketirani odločiti za en odgovor. V anketi so bili anketiranci vprašani o vrsti storitve, 
ki jo uporabljajo. Vprašani so bili tudi, pri kateri storitvi najbolj pogosto prihaja do 
napake (prekinitev ali poslabšanja delovanja) ter koliko časa v povprečju traja odprava 
le-te. Na koncu ankete so podali še svojo oceno glede odzivnosti klicnega centra ter 
odzivnosti in kakovosti opravljenega servisa (Priloga 5). Pri analizi ankete je bilo 
ugotovljeno, da se odgovori anketirancev po posamezni PE bistveno ne razlikujejo. Zato 
je interpretacija rezultatov ankete v nadaljevanju podana kot povprečna vrednost (UPC 
Telemach), rezultati po posameznih PE pa so prikazani v tabelah (Priloga 6). 

 



Raziskava 

30 

5.2 Analiza in interpretacija rezultatov 

5.2.1 Vzorčenje 

Slika 5.1 Struktura anketirancev glede na spol 
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V raziskavo je bilo vključeno 49 % žensk (59) in 51 % moških (61). Zastopanost 

obeh spolov je bila približno enaka v vsaki posamezni poslovni enoti (PE). 

Slika 5.2 Struktura anketirancev glede na starost 
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Pri vprašanju o starosti je bilo oblikovanih pet starostnih skupin. Najmanj 

anketirancev 2 % (3) je bilo starih manj kot 18 let, med 18 in 29 let je bilo starih 22 % 
(26). Enakovredno sta bili zastopani starostni skupini 30 do 49 let, s 36 % (43), in 50 do 
69 let, s 36 % (42), v skupino nad 69 let pa je bilo razvrščenih 4 % (6) anketirancev. 
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Slika 5.3 Struktura anketirancev glede na lokacijo 
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Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 120 anketirancev, od tega v PE Ljubljana 

36 % (43), v PE Gorenjska 22 % (26), v PE Primorska 17 % (21) in v PE Pomurje 25 % 
(30). 

5.2.2 Rezultati raziskave 

Slika 5.4 Vrsta uporabljene storitve 
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Vrsto storitve si izbere vsak naročnik glede na svoje potrebe. V anketi so 

anketiranci za odgovor imeli na izbiro tri sklope storitev, ki jih nudi podjetje svojim 
naročnikom. To so televizija, dvojček (televizija in internet) ter trojček (televizija, 
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internet in digitalna telefonija). Samo televizijske storitve uporablja 24 % (29) 
anketirancev, dvojček je v uporabi pri 31 % (37), trojček pa pri 45 % (54) anketirancev. 

 
Slika 5.5 Spremljanje obvestil o prekinitvi signala 
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V primeru prekinitve signala iz naslova rednega vzdrževanja podjetje obvešča svoje 

naročnike prek informacijskega televizijskega programa in svoje spletne strani. Na sliki 
5.5 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje: »Ali spremljate obvestila o prekinitvi 
signala zaradi rednega vzdrževanja?«. Pri tem je 77 % (92) anketirancev odgovorilo 
negativno, 23 % (28) pa pozitivno. 

Slika 5.6 Struktura anketirancev glede na napako pri vrsti storitve 
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Največ napak, kar 40 % (47), se pojavlja pri storitvi internet, 32 % (39) 
anketirancev se je opredelilo za napako pri storitvi digitalna telefonija, najmanj, to je 
28 % (34), pa za napako pri storitvi televizija. 

Slika 5.7 Pogostost napake pri storitvi v zadnjem letu 
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Iz podatkov na sliki 5.7 je razvidno, da je 62 % (74), torej večina anketiranih, 

označila pogostost napake v zadnjem letu s številom 2- do 5-krat, 25 % (30) je zasledilo 
napako 5- do 10-krat, več kot 10-krat pa je imelo napako le 13 % (16) anketirancev. 
Brez odkrite napake pri kateri koli storitvi v zadnjem letu ni bil noben anketiranec.  

Slika 5.8 Vzrok napake po mnenju anketirancev 
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Ugotovili smo, da kar 84 % (101) vseh anketirancev meni, da je za napako kriv 
izpad kabelsko-komunikacijskega sistema, 16 % (19) pa je prepričanih, da je vzrok za 
napako slaba kakovost. Slednjo so anketiranci označili le pri storitvi televizija, saj je za 
napako oziroma nedelovanje v ostalih dveh storitvah (internet in digitalna telefonija) 
kriv lahko samo izpad. 

Slika 5.9 Zadovoljstvo z odzivnostjo klicnega centra 
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Na podlagi telefonskega ali internetnega obvestila naročnika o poslabšanju 

kakovosti storitve, zmanjšane dostopnosti ali prekinitvi storitve v klicni center (službo 
za prijavo napak), se zaposleni v klicnem centru večinoma soočajo z nezadovoljnim in 
jeznim naročnikom. Njihova naloga je pravilno evidentiranje podatkov o naročniku in 
vsebini napake v informacijski sistem, hkrati pa poskušajo s prijaznostjo in 
ustrežljivostjo pomiriti naročnika. V anketo smo zato uvrstili tudi vprašanje: »Kako ste 
zadovoljni z odzivnostjo klicnega centra ob prijavi napake?« Anketirance smo zaprosili, 
da odzivnost ocenijo z zelo slabo, slabo, zadovoljivo, dobro in zelo dobro. Samo 1 % 
(1) vseh anketirancev je odzivnost klicnega centra označilo z zelo slabo, 10 % (12) jih je 
navedlo oceno slabo, zadovoljivo je dodelilo 25 % (30) anketirancev, dobro pa 47 % 
(57). Z najvišjo, to je oceno zelo dobro, se je strinjalo 17 % (20) vseh anketirancev.  
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Slika 5.10 Povprečni čas za odpravo napake 
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Serviserji za odpravo napake na kabelsko-komunikacijskem sistemu opravljajo 

intervencijsko vzdrževanje vsak dan v letu, od 8.00 do 22.00 ure. Praviloma serviser v 
interventni servisni skupini pristopi k dokončni odpravi napake. Začasno popravilo 
izvedejo le v primeru katastrofalnega izpada kabelsko-komunikacijskega sistema, ko 
zaradi teže napake popravila ni mogoče izvesti v enem dnevu. Največ anketirancev, 
36 % (43) vseh, je navedlo, da je bila napaka odpravljena v času do dveh ur, 31 % (37) 
vprašanih pa je navedlo, da je bila napaka odpravljena v času od dveh do pet ur, od pet 
do dvanajst ur je odprava napake trajala pri 16 % (19) anketirancev, 18 % (21) 
anketirancem pa je servisna služba odpravljala napako več kot dvanajst ur. 

Slika 5.11 Zadovoljstvo z odzivnostjo in kakovostjo servisne službe 
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Iz tabele 5.11 je razvidno, kako so bili anketiranci zadovoljni z odzivnostjo in 
kakovostjo servisne službe. Ti so bili zaprošeni, da svoje mnenje podajo z ocenami zelo 
slabo, slabo, zadovoljivo, dobro in zelo dobro. Največ anketirancev se je odločilo za 
srednjo oceno, tako je oceno zadovoljivo dodelilo 35 % (42). Skoraj enak delež 33 % 
(40) anketirancev se je odločilo za oceno dobro. Sledi ocena zelo dobro z 18 % (22) in 
ocena slabo s 13 % (15). Samo 1 % oziroma en anketiranec je odzivnost in kakovost 
servisne službe ocenil z oceno zelo slabo. 

Slika 5.12 Splošni vtis o kakovosti storitev rednega vzdrževanja in servisiranja 
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Rezultat o splošnem vtisu kakovosti storitev rednega vzdrževanja in servisiranja 

smo dobili tako, da smo anketirance zaprosili, naj še enkrat pomislijo in navedejo svojo 
odločitev z ocenami zelo slabo, slabo, zadovoljivo, dobro ter zelo dobro. Kar 48 % (57) 
se je pri zastavljenem vprašanju odločilo za oceno dobro, sledi 28 % (34) anketirancev z 
oceno zadovoljivo, na tretjem mestu je 18 % (21) anketirancev z oceno zelo dobro, 
najmanj anketirancev, 6 % (8), pa se je odločilo za oceno slabo. Za oceno zelo slabo se 
ni odločil nihče izmed anketirancev.  
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6 SKLEP 

Temeljno vodilo vsakega podjetja je želja po uspešnosti in učinkovitosti. V 
današnjem času intenzivne konkurence lahko uporabniki izbirajo med več ponudniki 
televizije, interneta in digitalne televizije. Zato si v vsakem podjetju želijo lojalne in 
zadovoljne naročnike. Zavedajo se, kako pomembno je hitro in učinkovito reševanje 
naročnikovih reklamacij. Naročnik je v tako organiziranem podjetju vedno v središču 
dogajanja. Vsi zaposleni v podjetju se morajo zavedati, da so zvesti naročniki 
premoženje podjetja, kajti samo naročnikovo zadovoljstvo je ključen element uspeha 
podjetja. 

Naročnika zanimajo predvsem kakovostne storitve, cena, zasebnost in individualna 
obravnava njegovih težav. V večini primerov ga ne zanima tehnologija, ki je 
uporabljena pri storitvi, želi le neprekinjeno delovanje storitve, za katero plačuje. Ko 
naročnik obvesti klicni center o napaki (prekinitvi ali slabšemu delovanju) televizije, 
interneta ali telefonije, je naloga le-tega takojšnje posredovanje podatkov o napaki 
servisni službi. Hitra odzivnost servisne službe in čimprejšnja odprava napake je 
ključnega pomena pri dodani vrednosti za zadovoljstvo naročnika ter povečanju 
konkurenčnosti podjetja. 

Temeljna naloga diplomskega dela je bila raziskava kakovosti storitev rednega 
vzdrževanja in servisiranja. Izsledki raziskave so pokazali, da so bili anketiranci 
večinoma stari od 30 do 69 let, da so že dalj časa uporabniki storitev in da uporabljajo 
različne storitve. Rezultati raziskave naj bi bil tako prikazovali realno sliko o kakovosti 
storitev rednega vzdrževanja in servisiranja. Ugotovljeno je bilo, da največ anketirancev 
uporablja storitev trojček (televizija, internet in digitalna telefonija). Kot je bilo 
pričakovati, so rezultati ankete pokazali, da starejši anketiranci v veliki večini 
uporabljajo samo storitev televizije. Za pospeševanje prodaje storitve internet med 
starejšimi podjetje organizira računalniška izobraževanja. Preseneča ugotovitev, da 
anketiranci v veliki večini ne spremljajo obvestil o izpadu storitve zaradi potreb rednega 
vzdrževanja. Rezultat ankete je vodilo ustreznim službam v podjetju, da razmislijo o 
spremembi načina obveščanja naročnikov. Kabelsko-razdelilni sistem mora delovati 
neprekinjeno, štiriindvajset ur dnevno, vse leto. Rezultat ankete je pokazal, da je pri 
skoraj tri četrtinah anketirancev v zadnjem letu prišlo do izpada samo 2- do 5-krat. 
Anketiranci so navedli, da trajajo izpadi storitve v večini od dve do štiri ure, kar kaže, 
da je odzivni čas servisne službe dober. Glede na predhodne odgovore bi bilo v tem 
primeru mogoče, da so anketiranci zaradi svoje neobveščenosti uvrstili v to časovno 
obdobje tudi izpade zaradi rednega vzdrževanja. Več kot polovica anketirancev je 
označila delovanje klicnega centra z oceno dobro. Tudi ocenjevanje odzivnosti in 
kakovosti servisne službe je bilo ocenjeno v veliki večini z ocenama zadovoljivo in 
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dobro. Tako visoka ocena splošnega vtisa o kakovosti rednega vzdrževanja in 
servisiranja ni mogla izostati, saj je več kot polovica anketirancev izbrala oceno dobro. 

Kakovostna komunikacija z naročniki je ključno orodje za pridobivanje njihovega 
zadovoljstva. Za nadaljnje raziskovanje zadovoljstva naročnikov bi bile lahko uvedene 
kratke ankete o kakovosti rednega vzdrževanja in hitrosti odprave napake ob 
vsakokratnem obisku serviserja pri naročniku. Dobrodošlo bi bilo tudi vzpodbujanje 
naročnikov ob njihovem obisku v PE, da podajo svoje mnenje v knjigo pritožb in 
pohval. Na ta način bodo imeli v podjetju sprotno pridobljene in vedno sveže 
informacije o stanju zadovoljstva naročnikov in njihovemu pričakovanju. Pridobljene 
veščine in izkušenost zaposlenih pri analizi rezultatov teh anket bodo tako pomagale 
izpolniti strateški načrt podjetja, to je vrhunsko opravljanje storitev. 

Prihodnost razvoja kabelsko-komunikacijskih sistemov kabelske televizije je težko 
napovedati. Kabelski operaterji se morajo v okviru vprašanja: »Kako pridobiti in 
obdržati uporabnike?«, v zaostrenem konkurenčnem okolju stalno odzivati na današnji 
hitri tehnološki razvoj, ki omogoča čedalje hitrejše storitve prenosa podatkov. Že zdaj je 
znano dejstvo, da bo treba kabelsko-komunikacijski sistem tehnološko dograditi in 
posodobiti tako, da bo lahko ponujal višje hitrosti prenosa podatkov. Ključno vprašanje, 
s katerim se soočajo kabelsko-komunikacijski sistemi za kabelsko televizijo je, kako 
konkurirati optičnim omrežjem. Napovedi za prihodnost kabelsko-komunikacijskih 
sistemov so v tem trenutku različne, čas pa bo prikazal resničnost domnev. 
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Vir: UPC Telemach 2003a.  
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Vir: Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 2008.  
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CV-5000 je osnovni digitalni sprejemnik. Je najmanjši in najenostavnejši med 
vsemi sprejemniki v ponudbi. Primeren je za tiste naročnike, ki radi brez velikih 
zapletov spremljajo svoje priljubljene programe v kakovostni digitalni tehniki. 

 

 
Vir: Kabelova televize Koprivnice 2009. 

CV-6000 DVR je digitalni video snemalnik (Digital Video Recorder) in je prvi 
tovrstni sprejemnik pri slovenskih televizijskih operaterjih. Sprejemnik DVR ima 
vgrajen disk s kapaciteto 160 GB, na katerega je mogoče posneti do 80 ur televizijskega 
programa. V sprejemniku sta vgrajena dva sprejemnika (tunerja), kar pomeni, da je 
mogoče en program gledati, hkrati pa snemati še štiri druge programe. Z računalnika je 
mogoče v sprejemnik prenesti digitalne fotografije (JPG) in digitalno glasbo (MP3). 

 

 
Vir: UPC Telemach 2008.  

CV-7000 HD je digitalni sprejemnik za sprejem televizije visoke ločljivosti 
(HDTV). HDTV zagotavlja popolnoma drugačen užitek gledanja televizije, vendar pa je 
za pravi učinek potreben večji televizor (vsaj 42-palčni) ali celo projektor. Pri 
televizorjih do 32 palcev se namreč HDTV ločljivost ne loči od slike običajne ločljivosti 
(SDTV) – razen pri razdalji enega metra, ki pa ni primerna za gledanje televizije. 

 
Vir: UPC Telemach 2008.  
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Vir: UPC Telemach 2009a.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Robert Kocjan, absolvent Fakultete za management Koper in v okviru svoje 
diplomske naloge preučujem kakovost storitev vzdrževanja in servisiranja kabelsko-
komunikacijskega sistema v družbi UPC Telemach, d. o. o.  
Navodila: Vaš izbrani odgovor na vprašanje, prosim, obkrožite. 
 
1. Spol 

- Ženski 
- Moški 

 
2. V katero starostno skupino spadate? 

- Manj kot 18 
- 18–29 
- 30–49 
- 50–69 
- Nad 69 

 
3. Katera od naštetih poslovnih enot družbe UPC Telemach vam posreduje svoje 
storitve? 

- Gorenjska 
- Ljubljana 
- Pomurje 
- Primorska 

 
4. Katero od naštetih storitev iz ponudbe UPC Telemach uporabljate? 

- Televizija  
- Dvojček (televizija + internet) 
- Trojček (televizija + internet + digitalna telefonija)    

  
5. Ali spremljate obvestila o prekinitvi signala zaradi rednega vzdrževanja? 

- Da 
- Ne 

 
6. Pri kateri od navedenih storitev največkrat pride do napake? 

- Televizija  
- Internet      
- Digitalna telefonija 
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7. Kolikokrat ste v zadnjem letu imeli napako v vaši storitvi? 
- 0-krat  
- 2- do 5-krat 
- 5- do 10-krat 
- Več kot 10-krat 

 
8. Kaj je bil po vašem mnenju vzrok napake? 

- Slaba kakovost 
- Izpad 

 
9. Kako ste v zadovoljni z odzivnostjo klicnega centra ob prijavi napake? 

- Zelo slabo 
- Slabo 
- Zadovoljivo 
- Dobro 
- Zelo dobro 

 
10. Koliko časa je povprečno minilo do odprave napake? 

- Do 2 uri 
- 2 do 5 ur 
- 5 do 12 ur 
- Več kot 12 ur 

 
11. Kako ste v zadovoljni z odzivnostjo in kakovostjo servisne službe? 

- Zelo slabo 
- Slabo 
- Zadovoljivo 
- Dobro 
- Zelo dobro 

 
12. Prosim vas, če še enkrat pomislite, in na lestvici od 1 do 5 ocenite splošni vtis, ki ga 
imate o kakovosti storitev rednega vzdrževanja in servisiranja služb družbe UPC 
Telemach. 

- Zelo slabo 
- Slabo 
- Zadovoljivo 
- Dobro 
- Zelo dobro 

  Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 



Priloga 6 

 

REZULTATI ANKETE PO PE 
 

1. Spol PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Ženski 23 19 15 13 10 8 11 9 59 49 
Moški 20 17 11 9 11 9 19 16   61   51 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
2.V katero 
starostno 
skupino 
spadate? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Pod 18   0   0 0 0 2 2 1 1 3 3 
18 do 29   9   8 7 6 2 2 8 7 26 22 
30 do 49 13 11     11 9 8 7 11 9 43 35 
50 do 69 18 16 7 6 7 6 9 8 42 35 
Nad 69   2   2 1 1 2 3 1 1 6 5 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
3.Katera od 
naštetih 
poslovnih enot 
podjetja UPC 
Telemach vam 
posreduje svoje 
storitve? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Ljubljana 43 36 0 0 0 0 0 0 43 36 
Gorenjska 0   0 26 22 0 0 0 0 26 22 
Primorska 0   0 0 0 21 18 0 0 21 17 
Pomurje 0   0 0 0 0 0 30 25 30 25 

Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 
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4.Katero od 
naštetih 
storitev iz 
ponudbe UPC 
Telemach 
uporabljate? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Televizija 11   9 4 3 6 5 8 7 29 24 
Dvojček 12 10 16 13 3 3 6 5 37 31 
Trojček 20 17 6 5 12 10 16 13 54 45 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
5.Ali 
spremljate 
obvestila o 
prekinitvi 
signala zaradi 
rednega 
vzdrževanja? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Da   8   7 8 7 7 6 5 4 28 23 
Ne 35 29 18 15 14 12 25 21 92 77 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
6. Pri kateri 
od navedenih 
storitev 
največkrat 
pride do 
napake?       

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Televizija 12 10 6 5 8 7 8 7 34 28 
Internet 20 17 14 12 5 4 8 7 47 40 
Dig.telefonija 11   9 6 5 8 7 14 12 39 32 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
7.Kolikokrat 
ste v zadnjem 
letu imeli 
napako v vaši 
storitvi?       

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

0 krat   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 do 5 krat 25 21 22 18 9 8 18 15 74 62 
5 do 10 krat 11   9 3 3 7 6 9 8 30 25 
Večkot 10 krat   7   6 1 1 5 4 3 3 16 13 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 
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8. Kaj je bil 
po vašem 
mnenju vzrok 
napake?   

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Slaba kvaliteta   8   7 2 2 1 1 8 7 19 16 
Izpad 35 29 24 20 20 17 22 18 101 84 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
9. Kako ste v 
zadovoljni z 
odzivnostjo 
klicnega 
centra ob 
prijavi 
napake? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Zelo slabo   0   0 0 0 1 1 0 0 1 1 
Slabo   6   5 1 1 2 2 3 3 12 10 
Zadovoljivo   9   8 2 2 12 10 7 6 30 25 
Dobro 19 16 17 14 6 5 15 13 57 47 
Zelo dobro   9   8 6 5 0 0 5 4 20 17 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
10.Koliko 
časa je 
povprečno 
minilo do 
odprave 
napake? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Do 2 uri 16 13 10 8 13 11 4 3 43 36 
Od 2 do 5 ur 18 15 8 7 5 4 6 5 37 31 
Od 5 do 12 ur 6 5 4 3 0 0 9 8 19 16 
Več kot 12 ur 3 3 4 3 3 3 11 9 21 17 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 
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11. Kako ste v 
zadovoljni z 
odzivnostjo in 
kakovostjo 
servisne 
službe? 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Zelo slabo   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Slabo   9 8 0 0 4 3 2 2 15 13 
Zadovoljivo 12 10 5 4 12 10 13 11 42 35 
Dobro 17 14 10 8 4 3 9 8 40 33 
Zelo dobro 5 4 11 9 1 1 5 4 22 18 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 

 
12. Prosim 
vas, če ocenite 
splošni vtis, ki 
ga imate o 
kakovosti 
storitev 
rednega 
vzdrževanja 
in 

servisiranja. 

PE 
Ljubljana 

PE 
Gorenjska 

PE 
Primorska 

PE 
Pomurje 

UPC 
Telemach 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Število 

O
dstotek 

Zelo slabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slabo 4 3 0 0 1 1 3 3 8 6 
Zadovoljivo 13 11 0 0 11 9 10 8 34 28 
Dobro 21 18 16 13 8 7 12 10 57 48 
Zelo dobro 5 4 10 8 1 1 5 4   21 18 
Skupaj 43 36 26 22 21 18 30 25 120 100 
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