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POVZETEK 

Poslovanje podjetij v mednarodnem okolju je vse bolj zahtevno. Zato podjetja iščejo 
možnosti, kako kar najbolj učinkovito nastopati na tem trgu in katera orodja lahko uporabijo 
za izboljšanje konkurenčnega položaja in povečevanje prodaje. Cilj delovanja v smeri 
povečanja konkurenčnih prednosti je tudi zagotavljanje uspešnosti podjetja. Uporabniki niso 
več zadovoljni le s temeljno ponudbo, temveč želijo vedno več. Podjetja vidijo rešitev tudi v 
širitvi svoje ponudbe na področje elektronskega poslovanja. Ponudbo pa morajo prilagajati 
vedno novim zahtevam uporabnikov. Naloga obravnava kategorijo zadovoljstva uporabnikov 
v celovitem managementu zadovoljstva uporabnikov kot orodje za pospeševanje prodaje ter 
izboljšanje mednarodne konkurenčnosti železniških prevoznih storitev. Ugotovljena je 
povezava med zadovoljstvom in povečevanjem prodaje ter posredno vpliv obeh na uspešnost 
poslovanja. Sistem ugotavljanja zadovoljstva je razširjen v model managementa zadovoljstva. 

Ključne besede: management, zadovoljstvo, elektronsko poslovanje, prodaja, konkurenčnost, 
uspešnost, orodje  

SUMMARY 

Business environment is more complex that companies can imagine. New possibilities are 
looked for in order to define the efficient approach to the complex market. All possible tools 
for improving their competitive position and sales enlargement are taken into consideration. 
Key aim is to achieve the business successfulness with ensuring the competitive position on 
the market. Customers are not satisfied with the basic offer any more. They expect more. One 
solution is definitely to wide the business in electronic business area. Offer has to be adjusted 
to the customers’ requirements. The master thesis treats the customers’ satisfaction 
measurement as one of the phases in the customer satisfaction management as a tool for 
ensuring and improving the competition position and sale acceleration. The connection 
between the satisfaction and competition capability is established as well as the indirect 
influence to the business successfulness. The customer satisfaction measurement is spread to 
the customer satisfaction management. 

Key words: management, satisfaction, electronic business, sale, competitive position, 
successfulness, tools 
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1 UVOD 

Tržno okolje in v njem prisotna konkurenca sili podjetja v vzpostavitev njihove aktivne vloge 
pri iskanju potencialnih uporabnikov. Pri tem ne smemo govoriti le o pridobivanju 
potencialnih uporabnikov, temveč moramo biti aktivni tudi pri ohranjanju obstoječih. 
Največjo vlogo pri tem ima marketing in prodajna funkcija ter njena orodja, s katerimi izvaja 
aktivnosti ponudbe in plasiranja storitve na trg, in sicer z različnimi prijemi, taktikami in 
orodji. 

Za zagotavljanje uspešnosti poslovanja moramo poleg povečevanja prodaje in poslovnih 
prihodkov vse napore usmeriti tudi v obvladovanje in zmanjševanje odhodkov, saj se lahko le 
z ustreznimi ukrepi na vseh področjih zagotovi uspešnost tako na kratek kot tudi na dolgi rok.  

Uspešnost in učinkovitost podjetij je odvisna od mnogih dejavnikov. Ti dejavniki so sestavine 
tako notranjega kot tudi zunanjega okolja podjetja. Podjetje se mora tem sestavinam okolja 
prilagajati in se nanje odzivati. Spremembe so namreč edina stalnica v dinamičnem 
poslovnem okolju. To je še toliko bolj pomembno v času selitve poslovnega delovanja izven 
domačih meja (internacionalizacija) in izven domačega kontinenta (globalizacija) ter ob 
dejstvu delovanja podjetja pretežno na mednarodnih trgih.  

Tekoče ključne zmožnosti dajejo organizaciji ali podjetju možnost, da uspešno deluje v 
današnjih okoljih (tržiščih) ob današnjih proizvodih (izdelkih, storitvah) konkurentov. Malo je 
verjetno, da bi bile današnje ključne zmožnosti tudi temelj jutrišnje uspešnosti organizacije 
(Tavčar 2002, 78). 

Na medorganizacijskih trgih se v poslovanje vse bolj vpletajo aktivnosti elektronskega 
poslovanja. Pred dvema desetletjema so bile možnosti, ki jih danes nudijo sodobne 
računalniške in druge tehnologije, skorajda nemogoče. Elektronsko poslovanje, kot je na 
primer izmenjava podatkov v elektronski obliki, potrebnih za izvajanje procesov dela, 
razpoložljivost informacij in dokumentacije v elektronski obliki prek internetnih tehnologij 
tako v poslovanju podjetje – podjetje: »B2B« oziroma podjetje – potrošnik: »B2C«, ki ga 
podjetja izvajajo prek povezanih informacijskih sistemov, so le nekatere izmed možnosti. 
Podjetjem lahko prinesejo mnogo koristi, če ga znajo pravilno izkoristiti. Poleg tega pa to 
povečuje tudi konkurenčno moč na osnovi elementa razlikovanja.  

Pri delovanju na medorganizacijskem trgu je treba upoštevati dejavnostne in vedenjske 
značilnosti. Uporabniki uporabljajo izdelke za osebno rabo, organizacije pa za opravljanje 
svoje dejavnosti, vedenjska značilnost trženja med organizacijami pa opredeljuje, da trženje 
ne poteka samo med prodajo dobavitelja in posameznimi uporabniki, temveč med številnimi 
sodelavci dobavitelja in uporabnika (Biloslavo 2006, 312). 
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Mnenja posameznikov o pomembnosti poslovnih funkcij za podjetje so nasprotujoča in včasih 
to zmanjšuje učinkovitost podjetja. Brez usklajenega sodelovanja nabave, proizvodnje, 
prodaje in drugih temeljnih in podpornih funkcij pravega rezultata ni mogoče doseči. Funkcija 
prodaje ima pri tem vlogo kontakta z uporabnikom, ki ga po eni strani želi prepričati, da bo 
njihov izdelek oziroma storitev najbolj pokril njegove potrebe oziroma želi kar najbolje 
prepoznati uporabnikove želje in potrebe. Včasih zadošča ponudba osnovnega izdelka ali 
storitve, včasih pa je treba izdelek oziroma storitev nadgraditi, da bi povpraševanje še bolj 
uskladili s ponudbo. Tu se nekoliko razlikuje način razmišljanja in delovanja sodobnega 
marketinga od drugih starejših modelov marketinga ali tudi od drugih funkcij in prav gotovo 
bi imeli za cilj prodati čim več izdelkov ali storitev takšnih, kakršni pač so na razpolago. 

Elektronsko poslovanje ne glede na obliko ali vrsto povezovanja s poslovnim partnerji prinaša 
udeležencem koristi v obliki zniževanja stroškov nakupa, zniževanja stroškov zalog in 
skrajšanja poslovnega cikla. Poleg tega omogoča razvijanje učinkovitejše in uspešnejše 
pomoči in povezovanja z njihovimi uporabniki, znižuje stroške prodaje in trženja ter ustvarja 
nove tržne priložnosti, s čimer podjetja ustvarjajo in ohranjajo zadovoljstvo uporabnikov 
(Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 57–60).  

Poleg prej navedenih učinkov je informatizacija poslovanja in uvajanje brezpapirnega 
poslovanja lahko ena izmed možnosti za povečevanje prodaje kot posledica in rezultat 
pospeševanja prodaje. Z informatizacijo namreč nudimo uporabnikom dodatno vrednost 
temeljni storitvi, zaradi česar se bodo uporabniki hitreje in večkrat odločili za nakup. 
Elektronsko poslovanje je namreč koristno tako za podjetja, uporabnike kot tudi za družbo. 
Nižji stroški poslovanja, povečevanje nabavnih in prodajnih trgov ter izboljšanje organizacije 
in procesov ter stik z uporabnikom so koristi za podjetja, za uporabnike pa so udobje, hitrost, 
cena in storitve ter izdelki po njihovi meri (Novak 2005, 13). 

Proizvajanje (izdelovanje snovnih izdelkov ali izvajanje nesnovnih storitev) je najbolj 
temeljna dejavnost vsake organizacije (Tavčar 2002, 113). Podjetja si s ponudbo svojih 
izdelkov ali storitev z namenom zadovoljevanja uporabnikovih potreb želijo pridobiti njihovo 
naklonjenost. Večja bo naklonjenost, večja bo tudi količina in vrednost kupljenih izdelkov 
oziroma storitev. 

Za pridobitev ustrezne naklonjenosti, ki je predpogoj za dejanski nakup, uporabljajo podjetja 
različne načine in delujejo v okviru različnih aktivnosti. Lahko bi rekli, da konkurenčni boj 
poteka na vseh temeljnih sklopih marketinškega spleta, kar je odvisno predvsem od njihovih 
temeljnih in ključnih sposobnosti (človeških, finančnih, organizacijskih in tudi vodstvenih). 
Še pomembneje kot ponuditi izdelek ali storitev končnemu uporabniku, je ponuditi takšen 
izdelek, ki se bo razlikoval od ponudbe konkurence in ga bo uporabnik lahko enostavno 
povezal z našim podjetjem in se z njim tudi na nek način poistovetil. Pri tem se ne gre 
zanašati le na osnovne značilnosti izdelka oziroma storitve. V pomoč nam je spekter 
dopolnilnih storitev, s katerimi naredimo našo ponudbo zanimivejšo in ki lahko ključno 
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vplivajo na odločitev uporabnika glede nakupa. Konkurenca sili podjetja v razlikovanje. 
Možnost za razlikovanje ni le temeljna ponudba, temveč tudi v tej ponudbi dopolnilne 
oziroma dodatne storitve. 

Še tako skrbno načrtovan razvoj izdelka oziroma storitve ter tudi njegov obstoj (in tudi obstoj 
podjetja) pa bo za prihodnost vprašljiv, če uporabniki z njim ne bodo zadovoljni. V primeru 
nezadovoljstva se namreč ne bodo odločili za ponoven nakup oziroma bodo o svoji izkušnji 
seznanili tudi svoje prijatelje, znance, sodelavce in to negativno spiralo lahko podjetje le s 
težavo prekine. V nasprotnem pa se lahko zadovoljni uporabniki prelevijo tudi v lojalne 
uporabnike.  

Zadovoljstvo je namreč stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med 
zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji (Kotler 1996, 40). 

Merjenje zadovoljstva je zaradi prej omenjenih razlogov kritičen segment poslovanja. 
Merjenje je smiselno le tedaj, ko je mogoče načrtovati tak proces in izvesti take aktivnosti, ki 
bodo odkrile šibke točke organizacije, ki servisira določene uporabnike (Klasinc 2005, 4). 

Namen preučevanja oziroma raziskave o zadovoljstvu uporabnikov ni samo, da vodstvo 
podjetja ugotovi, kako zadovoljni so le-ti z njihovimi izdelki oziroma storitvami, ampak tudi 
da podjetje ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni, in sicer primerjajo rezultate 
merjenja s prejšnjim merjenjem ter s tem odkrijejo prednosti in slabosti svojih izdelkov 
oziroma storitev v primerjavi z izdelki oziroma storitvami najboljših konkurenčnih podjetij 
(Potočnik 2000, 187–189). 

Podjetja se vse preveč orientirajo le na merjenje zadovoljstva in na ugotavljanje in primerjavo 
odstopanj med merjenji zadovoljstva med različnimi časovnimi obdobji. Delovanje procesa 
managementa zadovoljstva uporabnikov poteka iterativno in iz kroga v krog spodbuja 
napredek na podlagi potreb in pričakovanj uporabnikov ter je identično cikličnemu delovanju 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) (Klasinc 2005, 4).  

Upoštevajoč razpoložljivo literaturo menimo, da ni izvedene ustrezne umestitve oziroma 
razmejitve merjenja in managementa zadovoljstva uporabnikov. Literatura v okviru merjenja 
in managementa ponazarja oziroma opredeljuje stopnje v fazi raziskovanja zadovoljstva in se 
tako nanaša le na merjenje (na primer: cilji in hipoteze, načrt raziskave, identifikacija ciljev, 
cilji in oblikovanje vprašalnika, vzorčenje, analiza podatkov). Merjenje zadovoljstva pa bi 
glede na idejo managementa lahko bila le ena izmed faz managementa. Merjenje poda rezultat 
stanja, ki ga je treba praviloma izboljšati. To se mora dogajati na različnih ravneh 
managementa (vršni, srednji, spodnji). 

Konkurenca postaja vse močnejša in agresivnejša. Uporabniki na medorganizacijskih trgih 
postajajo vse bolj profesionalni, uporabljajo strategijo outsourcinga in pogosto pristop 
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globalizacije. Hkrati tehnološke spremembe, globalizacija, konkurenca ter razne vrste 
deregulacije trga vnašajo na trg revolucionarne spremembe. V takšnih razmerah postajajo 
storitve kritični faktor v procesu ustvarjanja prevladujoče vrednosti za uporabnike 
(Matthyssens in Vandenbempt 1998, 340). 

Veliko število ponudnikov sili podjetja v razlikovanje, ki je za njihovo preživetje nujno. Na 
trgu obstaja množica ponudnikov izdelkov oziroma storitev, ki nudijo svojim uporabnikom 
enake izdelke oziroma storitve za zadovoljitev njegovih potreb. Vprašanje je, kako se od 
konkurence razlikovati in na ta način pred njo pridobiti prednost. Zaradi tega je tudi 
uporabnik postavljen pred dilemo, kaj izbrati, da bo kupljeno upravičilo porabo sredstev in da 
bo kupljeno namenjeno prav njegovi potrebi. Velika ponudba zaradi vse zahtevnejših 
uporabnikov prinaša dodaten pritisk na ponudnike v smislu razvijanja novih izdelkov ali 
izpopolnjevanja obstoječih. Konkurenčnosti torej ni brez kakovostnega izdelka ali storitve, ki 
zadovolji uporabnikovo potrebo. 

SŽ morajo na področju tovornega prometa dvigniti raven kakovosti storitev in vsebinsko 
razširiti temeljno prevozno storitev s ponudbo dopolnilnih storitev, kar bo predstavljalo novo 
priložnost za povečanje prodaje, dvig prihodkov ter tudi za okrepitev tržnega položaja in 
lojalnosti uporabnikov.  

V obstoječem tržnem prostoru uporaba IT sistemov med prevozniki ali direktno povezanih 
sistemov med pošiljateljem in prejemnikom omogoča pomembno izboljšavo zagotavljanja 
informacij naročnikom in hkrati tudi učinkovitost prevoza. V moderne smernice 
informacijskega povezovanja udeležencev v transportni verigi se vključujejo tudi Slovenske 
železnice. Železniško prevozno storitev (prevoz) smo nadgradili in uporabnikom ponudili 
dodatne storitve: storitve sledenja vagonov in pošiljk oziroma aktivno spremljanje pošiljk 
oziroma blaga in sposobnost, v katerem koli času stranki posredovati informacijo o tem, kdaj 
bo pošiljka dostavljena naslovniku. S tem lahko uporabniki optimizirajo svojo dejavnost in 
povečajo svojo učinkovitost. Ti osnovni cilji so lahko uspešno doseženi z uporabo poslovnih 
procesov, podprtih z ustreznimi informacijskimi sistemi, ki podpirajo delovanje celotne 
transportne verige na trgu prostega dostopa do železniškega omrežja.  

Glede na to, da lahko različni ponudniki izvajajo prevozne storitve na liberaliziranem trgu, 
lahko dopolnilna storitev ustrezno razvitega elektronskega poslovanja predstavlja 
konkurenčno prednost podjetja na zahtevnem mednarodnem trgu.  

Nudenje dodatnih oziroma spremljajočih storitev lahko podjetja uporabijo kot orodje za 
obvladovanje zmanjšanja prodajne profitabilnosti, povečane dobičkonosnosti in še večjo 
povezanost z uporabniki. Dodatne storitve so povezane tudi s povečevanjem prihodkov, z 
izboljšanjem uporabnikovega zadovoljstva ter zagotavljanjem konkurenčne prednosti (Nordin 
2005, 577).  
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Če so bile doslej aktivnosti iskanja konkurenčne prednosti z uporabo informatike v podjetjih 
značilne predvsem zaradi usmeritev v zniževanje stroškov znotraj organizacije, pa se z 
vzpostavitvijo novih informacijskih sistemov vzpostavljajo povezave in iščejo nove 
priložnosti organizacije v smeri povečanja svojega deleža dodane vrednosti (Kovačič in Peček 
2004, 16). 

Uvedba nove storitve je relativno tvegana dejavnost. Podjetja se velikokrat vprašajo, ali se bo 
storitev, ki jo bodo posredovali na trg, ujemala s pričakovanji uporabnikov. Predpostavke o 
tem, kaj uporabniki želijo, temeljijo namreč na idejah in razmišljanju managementa, kar lahko 
vodi v izvedbo rešitev in pripravo storitev, s katero uporabniki niso zadovoljni, še posebej, če 
se storitev nanaša na mednarodno okolje, kjer so praviloma zahteve uporabnikov večje. 
Podjetja po implementaciji storitev praviloma izvajajo aktivnosti merjenja zadovoljstva, 
nimajo pa razvitega managementa zadovoljstva uporabnikov. Zadovoljni uporabniki in 
zaokrožen proces merjenja in managementa zadovoljstva, katerega je treba vedno znova 
ponavljati in pri tem izkoristiti izsledke ter jih nato uporabiti pri prenovi in izboljšanju 
storitev, predstavljajo posebno orodje prodajne funkcije za namen pospeševanja prodaje s 
ciljem povečevanja prodaje storitev in povečevanja prihodkov poslovanja. 

1.1 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je prikazati informatizacijo poslovanja kot eno izmed dopolnilnih 
elementov storitve v funkciji pospeševanja prodaje in vzpostavitve sistema stalnega merjenja 
in managementa zadovoljstva storitev s ciljem nenehnega izboljševanja in razvoja ponudbe, 
povečevanja prodaje in izboljšanja konkurenčnosti.  

V nalogi bom prikazal, da je razvoj informacijske tehnologije in elektronskega poslovanja 
pomemben za podjetje z vidika doseganja pozitivnih učinkov na poslovanje ter da ima pri tem 
pomembno vlogo razvoj dopolnilnih informacijskih storitev v skladu s potrebami 
uporabnikom, s čimer lahko ob stalni prenovi ponudbe obstoječe zadovoljstvo uporabnikov še 
povečujemo.  

Zadovoljstvo je kot orodje za izboljšanje konkurenčnosti mnogokrat podcenjeno, saj se 
podjetja orientirajo predvsem na tiste ukrepe, s katerimi lahko na kratek rok dosežejo želene 
rezultate. Zadovoljni uporabniki pa so prav gotovo dolgotrajna dejavnost in dolgoročna 
naložba. 

Temeljni cilj naloge je izdelava modela, s katerim bodo podjetja, upoštevajoč analizo 
zadovoljstva lahko sistematično pristopila k izboljšanju storitev in ga uporabila za 
pospeševanje prodaje. S tržno raziskavo bomo dobili odgovor glede zadovoljstva uporabnikov 
in o bodočih pričakovanjih, ki jih bomo nato implementirali in z njimi razširili ter posodobili 
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storitev in jo ponovno ponudili trgu. Če bodo pričakovanja uporabnikov dosežena, bo to 
prispevalo k povečani prodaji oziroma boljšemu položaju na trgu. 

Model temelji na izvedbi raziskave zadovoljstva, kjer smo ugotovili stopnjo zadovoljstva ter 
tudi parametre, kjer se pričakovanja uporabnikov razlikujejo od izvedbe. Model vključuje 
opredelitev nadaljnjih aktivnosti (segmentacija uporabnikov, pridobitev poglobljenega 
vpogleda v zabeleženo problematiko, analiza zahtev, priprava prenovljenih storitev, 
implementacija, ponovno merjenje zadovoljstva), s katerimi bomo izboljšali storitve, stopnjo 
zadovoljstva in konkurenčnost ter pripravili možnosti prodajni funkciji za učinkovitejše delo 
pri pridobivanju oziroma ohranjanju uporabnikov. 

Za dosego namena in ciljev naloge sem pregledal možnosti, ki jih ponuja razvoj informacijske 
tehnologije s poudarkom na informatizaciji procesov transportne dejavnosti. Proučil sem faze, 
funkcije in metode marketinga in marketing managementa, s poudarkom na analizi prodajne 
funkcije. Obdelal in analiziral sem tiste dejavnike, ki lahko pripeljejo uporabnika pri 
transakcijskih aktivnostih do zadovoljstva oziroma do nezadovoljstva. Ugotovil bom razlike 
med delovanjem podjetja na potrošniškem in medorganizacijskem trgu, razlike pri aktivnostih 
proizvajanja izdelkov ali storitev. Pregledal sem teoretična izhodišča in razmerje med 
merjenjem in managementom zadovoljstva uporabnikov ter proučil povezavo med 
zadovoljstvom – marketingom – konkurenčnostjo.  

Z izpopolnjenim načinom stalnega merjenja in managementa zadovoljstva uporabnikov 
prevoznih storitev je mogoče izboljševati storitve ali razvijati nove, ki bodo uspešne tudi v 
mednarodnem okolju, in jih uporabiti kot orodje za pospeševanje prodaje v prodajni funkciji 
podjetja ter tako vplivati na povečevanje prihodkov in krepitev konkurenčnosti podjetja. 

Dodatno temeljni tezi naloge postavljamo tudi naslednje tri hipoteze: 

H1: Uvajanje brezpapirnega poslovanja povečuje zadovoljstvo uporabnikov s temeljno 
prevozno storitvijo. 

Glavne prednosti elektronskega poslovanja, kot so na primer: poenostavitev poslovanja, 
hitrejši odziv, stalna razpoložljivost, zmanjšanje količine papirnega materiala, odprava 
možnosti napak glede na elektronski prenos podatkov pozitivno vplivajo na splošno 
zadovoljstvo uporabnikov. 

Raziskovalne metode: opisna statistika, kontingenčna tabela in test hi-kvadrat, t-test. 
Uporabljeni podatki: primarni podatki izvedene raziskave. 

H2: Rast prodaje je večja pri uporabnikih, ki že uporabljajo storitve brezpapirnega poslovanja, 
kot pri ostalih uporabnikih. 
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Menimo, da imajo podjetja, ki s svojimi partnerji uvajajo elektronsko poslovanje, prednost 
pred svojimi konkurenti na mednarodnem trgu prevoznih storitev ter da se bodo ti uporabniki 
zaradi tega hitreje in pogosteje odločili za nakup prevoznih storitev pri nas kot pri konkurenci.  

Raziskovalne metode: opisna statistika, kontinenčna tabela in hi-kvadrat test. Uporabljeni 
podatki: sekundarni podatki IS SŽ. 

H3: Obstajajo razlike glede obsega in dinamike nakupov med segmenti uporabnikov portala 
e-tovorni promet.  

Menimo, da uporabniki, ki so bolj zadovoljni s storitvami elektronskega poslovanja, hitreje 
povečujejo obseg nakupa storitev kot manj zadovoljni uporabniki. Ugotovili bomo 
povezanost med parametrom stopnje zadovoljstva in dinamiko obsega nakupa istih 
uporabnikov. Preverili bomo tudi, ali se stopnja zadovoljstva razlikuje med posameznimi 
skupinami uporabnikov (kriteriji segmentacije uporabnikov: velikost uporabnika, kraj nakupa 
prevoznih storitev – doma ali v tujini) 

Ocenjujemo, da je povezava med stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami 
elektronskega poslovanja in dinamiko obsega nakupov prevoznih storitev pri analiziranih 
uporabnikih (posamični nakupi istih uporabnikov) pozitivna in močna. 

Raziskovalne metode: opisna statistika, analiza variance in regresijska analiza. Uporabljeni 
podatki: primarni podatki izvedene raziskave in sekundarni podatki IS SŽ. 

1.2 Metode raziskovanja 

Pristop, metode raziskovanja in metode zbiranja podatkov je pravzaprav raziskovalni proces, 
skozi katerega se gibljejo raziskovalci (Tratnik 2002, 32). 

V prvem delu naloge smo z metodami deskripcije, klasifikacije, posploševanja in 
specializacije pregledali obstoječo literaturo in pripravili teoretični okvir v skladu z namenom 
naloge. 

V smislu empirične presoje teoretičnega dela smo izvedli lastno raziskavo. Pristop k 
raziskovanju je kvantitativni (pozitivizem). Njegova ključna zamisel je, da družbeni svet 
obstaja zunaj človeka in da bi morali njegove lastnosti meriti z objektivnimi metodami, 
namesto da bi o njem subjektivno sklepali na temelju vtisov razmišljanj ali intuicije 
(Easterby-Smith, Thorpe and Lowe 2002, 38).  

V fazi kvantitativne analize smo uporabili tako primarne podatke, ki smo jih zbrali z anketnim 
vprašalnikom, kot tudi interne sekundarne podatke o obsegu prodaje prevoznih storitev po 
uporabnikih ter podatke o obsegu uporabe portala e-tovorni promet. Podatki anketnega 
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strukturiranega vprašalnika so se s kvantitativno metodo statistično obdelali v programu Excel 
in SPSS v okolju Windows.  

Pri analizi smo uporabili naslednje metode: opisna statistika, analiza variance, regresijska 
analiza. Del vprašanj v anketnem vprašalniku je oblikovan direktno, da bo z možnostmi, ki jih 
nudi opisna statistika, mogoče odgovoriti na temeljno tezo oziroma na del zastavljenih 
hipotez. Za potrebe ugotavljanja razlik med skupinami smo uporabili analizo variance, za 
ugotavljanje povezav med parametri pa regresijsko analizo, v kateri je bila odvisna 
spremenljivka obseg nakupov, neodvisna pa je merila zadovoljstvo. V fazi kvantitativne 
raziskave smo uporabili tudi sekundarne podatke, torej podatke, ki so bili že prej zbrani za 
kakšne druge potrebe. Nanašajo se na obseg prodaje prevoznih storitev ter obseg uporabe 
storitev portala e-tovorni promet. 

Predpostavljali smo, da uporabniki, ki so bolj zadovoljni s storitvami elektronskega 
poslovanja, dosegajo večje stopnje rasti (obseg prodaje) kot manj zadovoljni uporabniki in da 
je zadovoljstvo odvisno tudi od mesta nakupa. Uporabnike smo torej razdelili (segmentirali) 
glede na njihovo velikost nakupa prevoznih storitev. Za potrditev hipoteze smo uporabili 
metodo, imenovano analiza variance. Z regresijsko analizo smo ugotavljali, ali med 
parametroma obstaja povezanost (korelacijski koeficient). Z determinacijskim koeficientom 
pa smo ugotavljali, kolikšen delež variance gibanja prodaje je pojasnjen z linearnim vplivom 
zadovoljstva posameznega segmenta uporabnikov. Na podlagi rezultatov smo zapisali tudi 
enačbo regresijske premice ter jo ustrezno prikazali. 

Storitve portala e-tovorni promet uporabljajo tako domači kot tudi tuji uporabniki storitev 
tovornega prometa in se morajo zato registrirati. Vseh registriranih uporabnikov je trenutno 
137. V raziskavo bomo vključili vseh 104 trenutno registriranih uporabnikov, ki imajo sedež 
podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in ki te storitve dejansko tudi 
uporabljajo. Vprašalnik bo posredovan kontaktnim osebam v podjetjih, ki so svoje podatke 
posredovali pri registraciji. Glede na izkušnje so ti tudi dejanski uporabniki portala in bodo 
tako lahko kar najbolj kompetentno odgovorili na vprašanja. Vprašalnik bo posredovan po 
elektronski pošti.  

V zadnjem delu empiričnega dela bomo povzeli (na podlagi analize in teoretičnih izhodišč), 
kako z orodjem, kot je analiza zadovoljstva, lahko obvladujemo mednarodno konkurenčnost. 
Hkrati pa bodo tudi potrjene ali ovržene postavljene hipoteze. V tem okviru bodo tudi podani 
rezultati analize, ključne ugotovitve in predlogi rešitev. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Raziskavo smo v največji meri namenili ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov z dodatnimi 
storitvami. Te nudimo uporabnikom v smislu elektronskega poslovanja.  
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Uporabili smo lasten anketni vprašalnik, saj v preliminarni raziskavi ni bilo mogoče najti 
vprašalnika, ki bi ga lahko uporabili za namen naloge. Anketni vprašalnik smo oblikovali 
tako, da smo dobili odgovor na povezavo med razvojem storitev, zadovoljstvom s storitvami 
portala e-tovorni promet in povečevanjem prodaje. Poleg tega si bomo pomagali tudi z 
razpoložljivimi internimi sekundarnimi podatki: podatki o obsegu prodaje in o obsegu 
uporabe portala e-tovorni promet.  

Zadovoljstva uporabnikov s prevoznimi storitvami v okviru ankete nismo konkretneje 
obdelali. 

Portal e-tovorni promet Slovenskih železnic, kjer so uporabnikom na voljo storitve 
elektronskega poslovanja, je predstavljen samo v slovenskem jeziku, kljub temu ga 
uporabljajo tudi nekatera tuja podjetja. Zaradi jezikovnih ovir bomo tako anketirali le 
slovenske, hrvaške uporabnike in uporabnike iz Srbije.  

Zaradi opredelitev raziskovalnega vzorca in posledično njegove omejenosti, ter osredotočanja 
raziskave splošna uporabnost dobljenih izidov ni zagotovljena, saj so prevladovale slovenske 
specifike.  

Pri raziskovanju bomo upoštevali naslednje predpostavke: 
− da so dopolnilne storitve pomemben parameter pri povečevanju mednarodne 

konkurenčnosti in povečevanju prodaje, niso pa edini. Uporabniki lahko namreč menijo, 
da so dopolnilne storitve del paketa in jih zato tudi ne vidijo kot tako pomembne, da bi jih 
sploh zaznali; 

− da povečevanje obsega prodaje temelji tudi na hkratni povečani mednarodni 
konkurenčnosti. V kolikor temu ne bi bilo tako, bi se verjetno uporabniki odločali za 
nakup storitev pri konkurenčnem ponudniku storitev; 

− da je povečevanje obsega prevoza lahko tudi rezultat drugih dejavnikov; 
− da je bila v letu 2009 svetovna gospodarska in finančna kriza, ki je močno posegla tudi na 

transportni in logistični trg ter korenito spremenila konkurenčna razmerja. Uporabniki so 
v tem času upoštevali čisto ekonomski vidik (preživetje) in so dali kakovost izvedbe 
storitev v drugi plan. Kriza se je v začetku leta 2010 končala in gospodarstvo ter 
uporabniki so dobili nov zagon. Razmerja na trgu so se močno spremenila in uporabniki 
so lahko spremenili svoje načine obnašanja in razmišljanja.  

Pri gradnji portala e-tovorni promet smo ocenili, da bo poslovanje uporabnikov postalo 
enostavnejše in hitrejše ter se bo prav zaradi tega tudi transportna dejavnost pri uporabnikih 
poenostavila, s čimer si bomo povečali konkurenčno moč in pri teh uporabnikih povečali 
prodajo. 
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1.4 Pričakovani prispevek naloge 

V skladu z namenom in cilji naloge smo ponudili strokovni in drugi javnosti konkreten primer 
vzpostavitve orodja za pospeševanje prodaje z uporabo analize zadovoljstva uporabnikov z 
dopolnilnimi elementi elektronskega poslovanja, ki nadgrajujejo osnovno ponujeno storitev. 
Elektronsko poslovanje, ki ga podjetja vse pogosteje uvajajo v svoje poslovanje, predstavlja 
namreč tisto dodatno vrednost, ki lahko odloči o obsegu bodočega poslovnega sodelovanja. 
Povečevanje zadovoljstva pri uporabnikih z lojalnostjo prinaša podjetju stalne uporabnike, ki 
se lažje in v večji meri odločajo za nakup pri nas in se tako tudi težko odločijo za drugega 
dobavitelja. 

V nalogi smo prikazali, kako lahko s sistemom managementa zadovoljstva, ki je širši pojem 
kot merjenje zadovoljstva, povečujemo zadovoljstvo uporabnikov in to ne z izboljševanjem 
temeljne storitve, temveč z dodajanjem vrednosti spremljevalnih dejavnosti. Osnovo za orodje 
pospeševanja prodaje (povečevanja prodaje) predstavlja program merjenja zadovoljstva, ki ga 
po analizi raziskave razširimo v management zadovoljstva. Management zadovoljstva postane 
tako formalni mehanizem za pridobivanje idej za izboljšave in inovacije pri uporabnikih in je 
mehanizem za pridobivanje, analiziranje in uporabo uporabnikovih informacij glede 
pričakovanj v organizacijskem procesu učenja. 

Opredeljen način managementa zadovoljstva bomo implementirali v našem podjetju, prav 
tako pa menimo, da bodo ta koncept uporabili vsi tisti, ki bodo v njem videli možnosti za 
nastop na zahtevnem mednarodnem trgu v smislu povečevanja svoje tržne prisotnosti in 
tržnega deleža s povečevanjem zadovoljstva svojih uporabnikov. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. V prvem uvodnem poglavju je predstavljen 
osnovni namen in cilj dela, s čimer smo omogočili kratek vpogled v predmet obravnave 
magistrskega dela. Predstavili smo raziskovalne metode, uporabljene v delu, ter predpostavke 
in omejitve, ki so vplivale predvsem na raziskovalni del. Prikazan je tudi pričakovan 
prispevek naloge. 

V drugem poglavju primerjamo klasično papirno poslovanje z možnostmi, ki jih nudi 
informacijska tehnologija s prehodom na elektronsko poslovanje. Ugotavljamo, ali imajo 
podjetja pri uvajanju elektronskega poslovanja koristi oziroma na kakšen način lahko z 
možnostmi elektronskega poslovanja poslujejo učinkoviteje in ceneje. V tem poglavju smo 
prikazali tudi, kakšni so pristopi k uvajanju elektronskega poslovanja v logistični in 
transportni dejavnosti. 

V tretjem poglavju osvetlimo management z različnih zornih kotov – management kot 
dejavnost, management kot raven in tudi samo vlogo managementa v podjetju. Ob tem se 
navežemo na marketing ter orišemo filozofijo upravljanja marketinga. Nekoliko podrobneje 
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analiziramo prodajo kot segment marketinga. Primerjamo tudi teorijo s praktičnimi 
podjetniškimi primeri. 

V četrtem poglavju se dotaknemo storitve kot temeljne podjetniške dejavnosti in jo 
analiziramo z vidika njenih značilnosti, ugotavljamo pomen dopolnilnih elementov pri 
storitvah in opazujemo razlike delovanja na porabniškem trgu v primerjavi z 
medorganizacijskim. Nadalje opazujemo storitev z vidika potreb uporabnikov glede na 
njihova pričakovanja ter njihovim zadovoljstvom in kako se na pričakovanja odziva ponudnik 
z izvedbo in zagotavljanjem kakovosti. V okviru tega poglavja tudi raziskujemo, kaj sploh je 
zadovoljstvo, kateri so dejavniki zadovoljstva ter iščemo povezave med zadovoljstvom in 
lojalnostjo uporabnikov, vedenjem uporabnikov in kako je zadovoljstvo povezano s 
ponovnim nakupom in vrednostjo.  

V naslednjem poglavju (petem) se dotaknemo aktivnosti merjenja in managementa 
zadovoljstva uporabnikov. Ugotavljamo, zakaj je sploh treba zadovoljstvo meriti, kakšne so 
stopnje merjenja zadovoljstva ter navajamo tudi metode za to. V tem poglavju naredimo tudi 
preskok – iz merjenja zadovoljstva preidemo na celovito upravljanje, na management.  

V šestem poglavju govorimo o konkurenčnosti. Ugotavljamo pojem in teorije konkurenčnosti, 
kateri elementi sestavljajo konkurenčnost in jo povezujemo s kakovostjo, z zadovoljstvom in 
s povečevanjem prodaje. 

Sedmo poglavje je namenjeno empiričnemu delu, kjer smo izvedli raziskavo zadovoljstva 
uporabnikov s storitvami portala e-tovorni promet. Prikazujemo možnosti praktične uporabe 
izsledkov raziskave tudi za potrebe izboljšanja izvedbe procesov dela. Za te potrebe smo 
oblikovali anketni vprašalnik, s katerim smo se na podlagi obdelanih in analiziranih podatkov 
ter njihove interpretacije opredelili do oblikovanih ciljev raziskave ter postavljenih hipotez. 
To poglavje obravnava analizo podatkov pri izboljšanju procesov dela. 

V osmem poglavju povežemo oba dela naloge: teoretični in empirični del. Magistrsko nalogo 
zaključuje sklepno (9.) poglavje. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE  

V dobi internacionalizacije in globalizacije svetovnega trga podjetja uvajajo tehnologije 
elektronskega poslovanja, da bi bolje upravljala s podatki in izboljšala svoje poslovne procese 
ter s tem svojo konkurenčnost. Prilagajanje podjetij novim načinom poslovanja je nujno, 
hkrati pa tudi zelo zahtevno opravilo. Pri prehodu na elektronsko poslovanje namreč ni 
mogoče obstoječih procesov klasičnega poslovanja enostavno prenesti v sistem elektronskega 
poslovanja, saj v tem primeru učinki niso optimalni. Zato je treba pripraviti dober načrt 
prehoda, da bo prehod za sodelavce kot tudi za uporabnike manj stresen. Elektronsko 
poslovanje se ni dotaknilo samo podjetij, ki so tesno povezana z računalniško industrijo, 
temveč se zanj odločajo tudi podjetja iz različnih vrst dejavnosti, ki v tem vidijo svojo 
poslovno priložnost.  

2.1 Elektronsko in klasično papirno poslovanje 

Revolucija v poslovanju, ki sta jo povzročila internet in z njim povezana tehnologija 
prikazujeta, da sta informacijska tehnologija in informacijski sistemi ključne sestavine za 
uspeh podjetij v današnjem svetu. Tako se morajo managerji, podjetniki ter tudi študenti 
naučiti, kako v bodoče uporabiti in upravljati vrsto informacijskih tehnologij za revitalizacijo 
poslovnih procesov, izboljšanje procesa odločanja in pridobitve konkurenčnih prednosti 
(O'Brien 1999, 5).  

V strokovni javnosti se pojavljata pojma e-business in e-commerce. Ali sta e-business ali e-
commerce sinonima? Laudon in Traver menita, da je pomembno razlikovati med e-commerce 
in e-business, ker sta to dva različna pojma. E-commerce namreč omogoča digitalne 
komercialne transakcije med organizacijami in posamezniki. Digitalna izvedba transakcij 
vključuje vse transakcije z vključevanjem digitalne tehnologije. Tu so mišljene v največ 
primerih transakcije, ki se izvajajo prek interneta. Komercialne transakcije vključujejo 
izmenjavo vrednosti (denar) med organizacijami in med posamezniki v zameno za izdelke 
oziroma storitve. E-business pa omogoča transakcije in procese znotraj podjetij, vključujoč 
njihov informacijski sistem. V največji meri e-business ne vključuje komercialnih transakcij 
med podjetji ali posamezniki, kjer je predmet izmenjave denar (Laudon in Traver 2002, 7). 

O'Brien meni, da je elektronsko poslovanje več kot le kupovanje in prodajanje izdelkov preko 
spleta, saj vsebuje celoten on-line proces razvoja, marketinga, prodaje, distribucije, 
servisiranja in plačevanja izdelkov ali storitev s podporo svetovne mreže poslovnih partnerjev 
(O'Brien 1999, 322). 

Po ugotovitvah Jerman-Blažičeve si mnogo ljudi elektronsko poslovanje predstavlja le kot 
izmenjavo podatkov med računalniki, vendar je ta definicija mnogo preozka. Elektronsko 
poslovanje obsega veliko več kot le navadno izmenjavo računalniških podatkov in delovanje 
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spletne trgovine. Veliko več od tega zajema definicija e-commerce oziroma ga še bolje 
opredeljuje angleški izraz e-business. E-business zajema vse, kar se danes dogaja v sklopu 
poslovne dejavnosti z uporabo računalniških aplikacij in omrežij. Obsega prodajo blaga, 
storitev in informacij, bančne in druge finančne transakcije, izmenjavo dokumentov, storitve 
spletnega trženja in medsebojnega komuniciranja (Jerman-Blažič 2001, 11). 

Zupan meni, da poslovanje brez uporabe papirja pomeni, da so poslovni podatki oblikovani 
in/ali hranjeni na elektronski način in da so poslani in/ali prejeti na elektronski način (Zupan 
2000, 6). 

Gričar pod pojmom elektronsko poslovanje navaja vključitev uporabe vseh oblik 
informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih med trgovinskimi, 
proizvodnimi in storitvenimi organizacijami, ponudniki podatkov, uporabniki in državno 
upravo. V poenostavljenem pomenu besedna zveza elektronsko poslovanje zanj pomeni 
poslovati elektronsko. Nadaljuje še, da je potencial uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij izredno velik ter da je elektronsko poslovanje njen izrazit primer. 
Poleg vsega elektronsko poslovanje tudi spreminja načine ustvarjanja izdelkov in storitev ter 
njihovega posredovanja podjetjem in uporabnikom (Gričar 1997, 245). 

Glede na interakcije subjektov v elektronskem poslovanju so se v literaturi in na samem 
področju oblikovale štiri glavne vrste elektronskega poslovanja: 
− podjetje – podjetje: B2B; 
− podjetje – potrošnik: B2C; 
− država – podjetje: G2B in 
− država – potrošnik: G2C (Jerman-Blažič 2001, 17). 

B2B predstavlja največji del e-poslovanja in je hkrati tudi najstarejši način e-poslovanja. 
Bistvo tega načina poslovanja je, da omogoča in izboljšuje povezavo med podjetji. V 
preteklosti je ta način poslovanja predstavljal sodelovanje prek zasebnih omrežij in 
računalniško izmenjavo podatkov. Sodelovanje se je nanašalo predvsem na elektronske 
transferje: naročanje, e-računi in elektronsko plačevanje. V to kategorijo so vključeni tudi 
distributerji in proizvajalci, saj elektronsko sodelovanje pomeni več kot samo prodajo. Ko se 
podjetje vključi v tovrstno poslovanje, mora upoštevati in spremljati že določena pravila igre.  

Obseg e-poslovanja v poslovanju B2B se ocenjuje v velikosti rasti faktorja 10 kot v segmentu 
poslovanja B2C, iz česar je razvidno, da so tudi prihodki iz poslovanja na področju 
poslovanja med podjetji veliko večji kot na uporabniških trgih (Godefroid 2003, 33). 
Godefroid nadalje navaja razloge, ki vodijo k tej ugotovitvi: razširitev in razpoložljivost 
interneta v podjetjih je občutno večja na porabniškem trgu, vidik varnosti v poslovanju B2B 
nima pomembnejšega vpliva, podjetjem ni treba nakupovati v trgovinah (naročilo, dostava, 
plačilo lahko poteka elektronsko) in internet je nadomestil ostale možnosti naročanja. 
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Glede na udeležence v poslovanju obstaja več načinov in oblik elektronskega poslovanja. 
Lesjak opredeljuje naslednje oblike, vsebine in vrste e-poslovanja glede na udeležene subjekte 
v e-poslovanju (Lesjak 2006, 2–2).  

Računalniška izmenjava podatkov (RIP oziroma EDI) 

Za temelj elektronskega poslovanja lahko postavimo računalniško izmenjavo podatkov ali 
RIP (angl. EDI – Electronic Data Interchange). Pod tem pojmom razumemo računalniško 
izmenjavo podatkov standardiziranih poslovnih transakcij, kot so na primer naročila, računi, 
plačila med partnerji. Za RIP potrebujemo ustrezne standarde in posebne standardne strukture 
sporočil ter ne nazadnje tudi posebno opremo in programe za potrebe prenosa in obdelavo 
podatkov. RIP pa ima tudi še značilnosti pošiljanja in prejemanja velikih količin podatkov, 
zagotavlja poslovanje brez papirja, prejeti podatki so lahko takoj uporabljeni, zaradi vlaganj v 
IT se oblikujejo strateška partnerstva. RIP se večinoma odvija znotraj relativno zaprtih, tako 
imenovanih medorganizacijskih IS, kar je značilno predvsem za B2B e-poslovanje. 

Intranetno poslovanje 

Intranet je notranje omrežje podjetja, zgrajeno z uporabo spletne tehnologije. Služi 
zadovoljevanju notranjih informacijskih potreb. Prek njega poteka predvsem e-poslovanje 
med zaposlenimi v podjetju – B2E (ang. Business to Employee), kjer zaposleni:  
− usklajujejo svoje delo (načrtovanje sestankov in obveznosti); 
− izvajajo projektno delo; 
− naročajo pisarniški material;  
− kupujejo izdelke svojega podjetja po ugodnejših cenah; 
− dostopajo do pravilnikov, standardov, organizacijskih predpisov in drugih skupnih 

dokumentov.  

Intranet nadomešča distribucijo papirne dokumentacije, kar se kaže v nižjih stroških 
poslovanja, hitrejšem dostopu do podatkov in večji učinkovitosti poslovanja. Dostop do 
intraneta je omejen z geslom, podatki pa so pogosto tudi šifrirani. Uporaben je tudi zaradi 
tega, ker je dostopen (z geslom seveda) od kjer koli na svetu. Intranet prevzema podobno 
funkcijo, kot jo ima telefon, kar pomeni, da omogoča učinkovito komunikacijo in 
sodelovanje, vendar na tehnološko in vsebinsko bistveno višji ravni. Zato bo postala uporaba 
spletne tehnologije nujnost, tako kot si ne moremo zamisliti podjetja brez telefona. Intranet ni 
pomemben samo zaradi infrastrukture, ki jo nudi e-poslovanju v podjetju, ter internetne 
tehnologije, ki jo na intranetu uporabljamo, temveč tudi zaradi povezave intraneta(ov) v 
internet in ekstranet omrežje. 
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E-poslovanje prek ekstraneta 

Ekstranet (angl. Extended intranet) je omrežje, ki z uporabo internetne tehnologije (strežniki, 
TCP/IP protokoli, HTML dokumenti, pregledovalniki) povezuje različne intranete. Zaradi 
tega morajo podjetja, ki svoje intranete povezujejo v ekstranet omrežje, dodatno poskrbeti za 
varovalne mehanizme. V ekstranet omrežje lahko pristopijo podjetja le na osnovi dogovora in 
pogodbe. Z omejitvijo dostopa le pooblaščenim osebam postane e-poslovanje nadzorovano in 
varnejše od e-poslovanja na internetu. Poslovno vrednost O'Brien pojasnjuje z naslednjimi 
ugotovitvami: 
− tehnologija spletnih pregledovalnikov zagotavlja uporabnikom in dobaviteljem veliko 

lažji in hitrejši dostop do internetnih virov kot prejšnje poslovne metode; 
− ekstranet omogoča podjetjem ponudbo novih vrst interaktivnih storitev svojim poslovnim 

partnerjem – ekstranet je drugačna pot, s katero lahko podjetje izgradi in okrepi strateške 
razmerje s svojimi uporabniki in dobavitelji; 

− ekstranet lahko omogoči in izboljša sodelovanje podjetji s svojimi uporabniki in 
poslovnimi partnerji; 

− ekstranet zagotavlja interaktivni razvoj storitev, marketing in k uporabniku usmerjene 
procese, s čimer lahko storitve zagotovimo hitreje (O'Brien 1999, 364). 

Vsebinsko lahko ekstranet rešitve pokrivajo tudi vse možne uporabe interneta v poslovne 
namene, zato postaja ekstranet tehnologija najpomembnejša infrastruktura za elektronsko 
poslovanje med poslovnimi partnerji. Seveda pa so prednosti uporabe tehnologije toliko 
večje, kolikor bolj jo uporabljamo za zahtevnejše rešitve, ki presegajo uporabo skupnih 
ekstranet virov dveh ali več podjetij. Največja prednost internetne tehnologije se kaže ravno v 
tem, da je dostop do intranetov in ekstranetov možen od kjer koli in kadar koli.  

E-poslovanje B2C 

Tudi med podjetji in uporabniki poteka e-poslovanje. Na e-trgu se podjetja pojavijo kot 
ponudniki blaga in storitev, potrošniki oziroma uporabniki. Potrošniki oziroma uporabniki so 
se v e-poslovanje lahko vključili šele z uporabo interneta za poslovne namene, saj je bilo e-
poslovanje, ki se je odvijalo prek zasebnih omrežij oziroma omrežij z dodano vrednostjo, 
zaradi prevelikih vstopnih pregrad dostopno le velikim podjetjem. V nadaljevanju je 
navedenih nekaj za B2C najbolj značilnih vrst e-poslovanja: elektronsko bančništvo, finančno 
poslovanje in trgovanje z vrednostnimi papirji; elektronsko oglaševanje; elektronsko 
založništvo; elektronsko trgovanje; elektronski trg delovne sile; potovanja; prodaja in nakup 
nepremičnin; elektronsko pravo; elektronsko zavarovalništvo; delo na daljavo; študij na 
daljavo. 
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2.2 Pomen elektronskega poslovanja za podjetje 

Elektronsko poslovanje je za podjetje vsekakor pomembno. Ne glede na obliko povezovanja s 
poslovnimi partnerji prinaša organizacijam, udeležencem takšne oblike poslovanja 
neposredne koristi v obliki stalnega zniževanja stroškov nakupa, zniževanja obsega zalog, 
skrajševanja poslovnega cikla, razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja s 
svojimi kupci in uporabniki ter zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja tržnih 
priložnosti (Kovačič in Peček 2004, 67). Nadalje Kovačič in Peček (2004, 68) menita, da 
predstavlja obdobje e-poslovanja s stališča prenove poslovanja za organizacijo nov izziv, poln 
korenitih sprememb. Dodajata še, da bodo v naslednjih letih uspešne le organizacije, ki bodo 
primerno uredile svojo organiziranost, procese in tehnološko infrastrukturo.  

Pri e-poslovanju je moč ugotoviti določene prednosti in slabosti. Prednosti pri e-poslovanju so 
dvosmerna komunikacija med prodajalcem in uporabnikom, kar omogoča analize odziva, 
nižji stroški oglaševanja v zanimivem in praktičnem vidiku poprodajnih aktivnosti z 
enostavnim komuniciranjem in vzdrževanjem stika z uporabniki, lažja izvedba tržnih 
raziskav. Po drug strani Devetak navaja slabosti e-poslovanja, ki se kažejo z dostopnostjo in 
odprtostjo interneta – možnost prevar in negativnih dejanj (Devetak 2007, 214).  

Informacijska tehnologija vpliva na preoblikovanje osnov poslovanja in predstavlja tri 
temeljne vloge v katerem koli podjetju: 
− podpira poslovne operacije – informacijska tehnologija omogoča evidenco nakupov, 

vodenje seznamov inventarja, upravljanje plač zaposlenim, nakup izdelkov ali storitev in 
ocenjevanje poslovnih trendov; 

− podpira izvedbo odločevalnega procesa – informacijska tehnologija pripomore 
managerjem izboljšati poslovne odločitve za pridobitev konkurenčne prednosti; 

− podpira strateške konkurenčne prednosti – pridobitev konkurenčne prednosti pred 
konkurenti zahteva inovativno uporabo informacijske tehnologije (O'Brien 1999, 17). 

Informatizacija poslovanja mora biti usmerjena v zagotavljanje konkurenčne prednosti 
podjetij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja poslovnih procesov. Le ta ima velik 
vpliv na uspešnost poslovanja podjetja, omogoča in pogojuje organizacijske in druge 
spremembe in drugačen način dela (Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 8). 

Uveljavljanje elektronskega poslovanja ponuja gospodarstvu veliko poslovnih priložnosti, kot 
je opredeljeno v gradivu Centra vlade za informiranje. Omogoča namreč zmanjševanje 
stroškov poslovanja, izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov ter 
pridobivanje novih virov dohodkov. E-poslovanje ni nova oblika poslovanja. Je 
avtomatizacija in posledično tudi prenova poslovnih procesov, delovne postopke močno 
pospeši in avtomatizira ter sprosti dragocene človeške resurse, da se posvetijo opravilom, ki 
jim računalnik ni kos. Na ta način podjetje postane bolj prilagodljivo in bolj konkurenčno. 
Cilj projektov e-poslovanja sta učinkovitejše in hitrejše povezovanje poslovnih subjektov in 
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integracija elektronskega poslovanja v poslovne procese podjetij. Večja podjetja se že dalj 
časa elektronsko povezujejo s svojimi dobavitelji in uporabniki. Vendar povezovanje zahteva 
veliko vsebinskega in tehničnega usklajevanja. Predvsem se podjetja srečujejo s problemom 
pomanjkanja vsebinskih in tehnoloških standardov. Vsako povezovanje mora temeljiti na 
dogovoru dveh partnerjev, pri čemer je to bistveno lažje, če obstajajo splošni dogovori in 
standardi o načinu in vsebini prenosa poslovnih dokumentov. Zato smo v okviru projekta 
pripravili vsebinska in tehnična priporočila, ki bodo omogočala povezovanje podjetij na 
skupno dogovorjenih temeljih (CVI 2002, 4).  

Elektronsko poslovanje je dobilo nov zagon, ko so organizacije začele uporabljati internet, še 
posebej v zadnjem desetletju, ko se je razvil svetovni splet. Veliko naporov je posvečenih tudi 
temu, da bi internet postal varno okolje. Pojem varno okolje obsega znane štiri točke: 
overjanje sodelujočih v transakciji, zaupnost, celovitost podatkov ter nezatajljivost. Brez tega 
celovito elektronsko poslovanje ni mogoče (Lah 2000). 

Borštnik se sprašuje, kaj podjetja vodi k razmišljanju za uvedbo elektronskega poslovanja. 
Razlogi za uvedbo e-poslovanja, kot jih navaja avtor, so: 
− tržni razlogi: ugled in promocija podjetij, nove tržne priložnosti, nove vrste poslovanja in 

možnost pridobitve novih uporabnikov, izboljšanje odnosov z uporabniki; 
− ekonomski razlogi: avtomatizacija poslovnih procesov, takojšnja odzivnost, manjša 

poraba časa za določeno opravilo, znižanje stroškov, povečanje ekonomičnosti 
poslovanja, doseganje večje gospodarske učinkovitosti; 

− kadrovski razlogi: potreba po dodatnem izobraževanju in bolj izobraženem kadru; 
− tehnološko-tehnični razlogi: hitre povezave med udeleženci v poslovnih procesih, nove 

tehnologije, hitrost transakcij, krajšanje ciklov; 
− poslovno-organizacijski razlogi: reorganizacija poslovnih procesov; 
− globalizacijski razlogi: izboljšanje konkurenčnosti, povezovanje z drugimi podjetji na 

različnih ravneh, novi trgi in tržni segmenti (Borštnik 2007, 10). 

Elektronsko poslovanje ne glede na obliko povezovanja prinaša podjetjem stalne neposredne 
koristi. Koristi se odražajo v obliki zniževanja stroškov nakupa, zniževanja obsega zalog, 
skrajševanje poslovnega cikla, razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanje s 
svojimi uporabniki ter zniževanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih 
priložnosti (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 135). 

V zadnjem času prihaja v ospredje izraz elektronsko poslovanje (e-business). Elektronsko 
poslovanje je po mnenju Jakulina programska oprema, ki omogoča in upravlja s povezavami 
med podjetjem, njenimi funkcijami in procesi ter tistimi od njenih uporabnikov, dobaviteljev, 
vrednostne verige (value chain), skupnosti in industrije. Drugi pomemben izraz je elektronsko 
trgovanje, ki se nanaša na računalniško podporo tistih poslovnih operacij, pri katerih gre za 
trgovanje med podjetjem in zunanjim svetom. Elektronsko poslovanje vključuje koncept 
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elektronskega trgovanja pa tudi druge elemente poslovnega delovanja in sodelovanja. 
Nekateri viri elektronsko trgovanje ločujejo na elektronsko nabavo (e-procurement) in 
elektronsko prodajo (e-commerce), drugi viri pa pod terminom e-commerce obravnavajo 
elektronsko trgovanje na splošno. Računalniška podpora elektronskemu trgovanju med 
podjetji prinaša očitne in velike prednosti. Elektronske transakcije zahtevajo manj rutinskega 
vnosa informacij, manjšo verjetnost napak pri pretipkavanju, nižje stroške za poštnino, hitrejši 
cikel ponudbe, naročila in plačila ter s tem nižji obseg zaloge. Elektronsko trgovanje prinaša 
tudi možnost integracije med procesi in urejanje preskrbovalnih verig (Supply Chain 
Management). Potencialno bi se lahko manjša podjetja med seboj tako učinkovito povezovala, 
da bi lahko skupine manjših med seboj povezanih in usklajenih podjetij delovale enako ali 
celo bolj učinkovito kot pa mednarodni konglomerati. Zato je zelo pomembno gledati na 
elektronsko trgovanje iz vidika manjših podjetij ter njim primernih tipov povezovanja 
(Jakulin 2006). 

S ciljem pridobiti odločilno prednost pred konkurenti je torej potrebna prenova in 
optimizacija oskrbovalne verige. Gre za spremembo klasičnega poslovnega modela masovne 
proizvodnje na zalogo, ki temelji na tradicionalnem procesu »push«, v elektronsko podprt 
model, podprt s procesom »pull«. Ključne lastnosti modela pull so poslovanje brez zalog, ni 
popustov pri prodaji starih zalog, uporabniki plačajo pred proizvodnjo ali ob njej, občutljivost 
na močna kratkotrajna nihanja potrošnje, maksimiranje profita. E-poslovni model spodbuja 
proizvajalca na osredotočanje na njegove ključne prednosti in procese – proizvajanje ter 
nudenje uporabnikom izdelek, ki je prilagojen strankinim zahtevam, s čimer so stroški 
proizvodnje nižji, uporabniki pa bolj zadovoljni (Kovačič, Ribič in Peček 2009, 21) 

Elektronsko poslovanje omogoča globalizacijo in internacionalizacijo poslovanja. To prinaša 
po mnenju avtorja poleg vrste sprememb tudi vrsto prednosti pri poslovanju: 
− hitrejše odkrivanje najugodnejšega ponudnika želenega izdelka ali storitve; 
− dostop do storitev novih vrst; 
− stalna razpoložljivost ponudbe ne glede na kraj in čas; 
− pocenitev poslovnih transakcij v zvezi s trženjem in proizvodnjo, pridobivanjem in 

izvajanjem naročil ter transportom zaradi boljšega prilagajanja ponudbe in 
povpraševanja; 

− neposredni dostop do potencialnega uporabnika ali potrošnika; 
− možnost stalne primerljivosti s konkurenčnimi ponudniki; 
− boljše analiziranje trga in ocenjevanje tržnih priložnosti (Gričar 1997, 245). 

Kovačič in Bosilj še navajata, da poteka prehod podjetja v e-podjetje postopno in v več fazah: 
− v prvo fazo, ko bi jo težko uvrstili v e-poslovanje, podjetje objavlja svojo ponudbo ali 

povpraševanje po izdelkih in storitvah. V ta namen ponujajo uporabnikom dostop do 
podatkov oziroma informacij na spletnih straneh in portalu; 
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− za drugo fazo je elektronska pošta značilen predstavnik na prehodu na e-poslovanje. Tudi 
v tem primeru še ne moremo govoriti o neposrednem poslovnem povezovanju podjetij, 
temveč tako kot v predhodni fazi o zamenjavi klasičnega medija (pošta, telefaks) z 
elektronskim; 

− tretjo fazo predstavlja transakcijski nivo, kjer se poslovne transakcije med podjetji 
izmenjujejo elektronsko zahteva že delno prenovo poslovnih procesov podjetij. To sta 
procesa prodajanja in nabavljanja; 

− bistveno višjo in težje izvedljivo raven poslovnega povezovanja predstavlja četrta faza – 
faza integracije, ki polno uveljavlja standarde (protokoli, struktura podatkov, ki se 
izmenjujejo, enotni šifranti …) in zahteva celovito prenovo poslovnih procesov podjetij; 

− v zadnji, peti fazi predpostavljajo pretvorbe takšno prilagodljivost podjetja, ki mu 
omogoča dinamično vključevanje v različne oblike sodelovanja oziroma mrežna in 
navidezna podjetja (virtualna organiziranost). 

Čeprav se že v prvih fazah prehoda v e-poslovanje pričakovanje podjetja močno poveča in se 
še stopnjuje ter prehod v višjo fazo elektronskega poslovanja predstavlja za podjetje izziv in 
poslovno priložnost, glavnina podjetij ostaja na ravni pokrivanja začetnih treh faz 
povezovanja. Čeprav je dodana vrednost prehoda bistveno višja od vložka, podjetja težko 
preidejo v fazo integracije, faza poslovne pretvorbe v navidezno podjetje pa je v danem 
trenutku za večino podjetij zgolj utopična (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 141). 

Prehod s spletne trgovine na elektronsko poslovanje ni preprost. Zahteva upoštevanje vseh 
osnovnih pravil elektronskega poslovanja in ustrezno preoblikovanje organizacije poslovanja. 
Zelo pomembna je tudi inovativnost in pripravljenost na spremembe ter hitro odzivnost. 
Podjetja, ki se hitro odzovejo na zahteve svojih strank, so veliko uspešnejša, integracija 
spletnega dela poslovanja v celoten poslovni proces pa je tudi pogoj za uspeh (Jerman-Blažič 
2001, 62). 

Razlike v poslovanju med klasičnim in elektronskim poslovnim modelom zahtevajo velik 
preskok v konceptualnem poslovnem razmišljanju managementa podjetja kot tudi v znanju, 
veščinah in obnašanju vseh izvajalcev poslovnih procesov. V prihodnosti je realno pričakovati 
odvijanje vsakodnevnih poslovnih aktivnosti v obliki elektronskega poslovanja. Večja bo 
populacija podjetij, ki bodo poslovala na tak način, večji bo pritisk na obstoječa tradicionalna 
podjetja ter tudi na tista nova podjetja, ki na trg šele prodirajo. Pričakujemo lahko razvoj tako 
imenovanih hibridnih podjetij, ki bodo predstavljala nekakšno vmesno različico popolnoma 
tradicionalnih in e-podjetij. Hibridna podjetja naj bi v pravi meri in na pravi način izkoriščala 
prednosti elektronskega poslovanja, vendar pa naj e-poslovanje ne bi predstavljalo osnovne 
strategije njihovega poslovanja. Nastajajo neke vrste nova veja podjetij, ki bodo tehnološko 
dozorela in bodo istočasno v svoje poslovanje učinkovito vključevala tradicionalne smeri 
razmišljanja (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 142). 
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2.3 Razvoj elektronskega poslovanja v logistični in transportni dejavnosti 

Napredek v računalniških omrežjih in programski opremi radikalno spreminja strukturo 
distribucijskih kanalov. Tako kot celotne proizvodne sektorje razvoj spreminja tudi 
distribucijske procese. Temelj teh sprememb je v naslednjih elementih: 
− ovire pri vstopu na trg – elektronsko poslovanje zmanjšuje ovire, ki jih ustvarjajo vodilna 

podjetja na trgu s svojimi distribucijskimi kanali, poleg tega vlaganja za pristop na trg 
internetne ekonomije niso visoki; 

− struktura stroškov – prihranki pri elektronskem poslovanju izhajajo iz treh virov: skrčena 
bo prodajna funkcija, večja konkurenca in dostop do večjega števila dobaviteljev in 
uporabnikov bosta pomembno znižala stroške ter zaradi združevanja informacij bo 
izboljšano komuniciranje s posledico znižanja stroškov komuniciranja; 

− nižje cene in spremenjene vloge – zaradi svoje neprekinjene razpoložljivosti je internet 
primerno orodje za zniževanje stroškov za marketinške in prodajne aktivnosti. Cene se 
bodo znižale tudi zaradi tega, ker bodo imeli uporabniki dostop do natančnih informacij o 
razmerju med ceno in kakovostjo; 

− združevanje – obdobje velikih virtualnih distributerjev, ki bodo stremeli po še večjih 
ekonomijah obsega; 

− konflikti med kanali – kadar določen kanal izpodrine nek drug kanal (Logožar 2000, 52).  

Elektronska tehnologija je odločilnega pomena za razvoj transporta na nacionalni in na 
globalni ravni. Osnovna prednost elektronskih transakcij in elektronskih dokumentov je v 
udobnosti in hitrosti, s katero so le-ti lahko izmenjujejo med uporabniki. Vsem dostopna 
uporaba informacijske tehnologije ustvarja ugodno poslovno klimo. 

Na mednarodnem nivoju predstavlja pomembno podlago za uvajanje elektronskega 
poslovanja v železniškem tovornem prometu Konvencija o mednarodnih železniških prevozih 
(Konvencija COTIF), ki jo je ratificirala tudi Slovenija. Mednarodni železniški prevoz blaga 
urejajo Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga (Pravila CIM), 
ki predstavljajo dodatek B k tej konvenciji. Pravila CIM dopuščajo možnost uvedbe 
tovornega lista in njegovega dvojnika v obliki elektronskega podatkovnega zapisa, pri tem pa 
kot pogoj določajo, da so postopki zapisovanja in obdelave podatkov glede dokazne moči 
tovornega lista funkcionalno enakovredni tovornemu listu v papirni obliki in da oblika 
elektronskih podatkovnih zapisov omogoča prikazovanje v čitljivi obliki. Ob izdelavi novih 
izvedbenih predpisov CIT h Konvenciji COTIF, veljavni od 1. 7. 2006, so bile hkrati ob 
klasičnih »papirnih« postopkih izdelane tudi funkcionalne in tehnične specifikacije za 
brezpapirni tovorni list, funkcionalne in pravne zahteve elektronskega tovornega lista, v samih 
opisih procesov pa so poleg postopkov pri papirnih dokumentih opisani tudi postopki pri 
brezpapirnem poslovanju (Slovenske železnice 2008b). 
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Elektronsko izmenjavo podatkov nadalje narekuje tudi zakonodaja Evropske unije. Na 
podlagi Direktive 2001/16/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 
konvencionalne hitrosti je bila za podsistem telematskih aplikacij za tovorni promet sprejeta 
posebna tehnična specifikacija za interoperabilnost (TAF TSI), ki določa skupne standarde, ki 
jih bodo morali v prihodnje pri izmenjavi podatkov zagotoviti tako železniški operaterji kot 
tudi upravljavci infrastrukture. TAF TSI je usmerjena k zagotavljanju informacijske podpore 
poslovnim procesom v železniškem tovornem prometu, s čimer se želi iz sedanjega okvira 
razdrobljenih informacijskih sistemov preiti na celovit vseevropski informacijski sistem, ki bo 
z boljšim upravljanjem informacij omogočil učinkovitejšo menjavo podatkov med vsemi 
udeleženci v mednarodnem železniškem prometu (Slovenske železnice 2008b).  

V skladu s TAF TSI se je v okviru Skupnosti evropskih železnic in infrastrukturnih 
upravljavcev (CER), katere član so tudi SŽ, dne 18. 1. 2007 objavil Evropski strateški 
razvojni načrt (Strategic European Deployment Plan – SEDP) za implementacijo 
interoperabilnih zahtev v okviru podsistemov telematskih aplikacij za tovorni promet, ki ga je 
potrdila večina evropskih železniških uprav in upravljavcev železniške infrastrukture. V 
načrtu je predvideno, da se z izvedbenimi aktivnostmi prične v letu 2008, s tem da so za 
prevoznike in upravljavce določene različne prioritetne aktivnosti in različna dinamika 
izvajanja posameznih aktivnosti. Infrastrukturni upravljavci morajo zahteve TAF TSI v celoti 
uresničiti najpozneje do konca leta 2013, prevozniki pa najpozneje do konca leta 2014 
(Slovenske železnice 2008b).  

V naslednjih letih bo zaradi mednarodnih standardov, predpisov in zahtev treba postopno 
posodobiti aplikacijsko programsko opremo dejavnosti tovornega prometa in za ostale 
poslovne enote in področja SŽ, česar pa brez posodobitve strojne in sistemske programske 
opreme sploh ne bo mogoče izvesti. Pomembno postavko projekta predstavlja tudi dejstvo, da 
bodo tudi druge organizacijske enote SŽ pričele z uvajanjem brezpapirnega poslovanja. 
Brezpapirno poslovanje se ne bo omejilo le na sodelovanje med PE Tovorni promet in 
ostalimi podjetji, temveč se bo moralo uveljaviti tudi med enotami znotraj SŽ. Ključno 
sodelovanje izhaja iz zahtev TAF-TSI (izmenjava podatkov med prevoznikom in 
upravljavcem infrastrukture), po drugi strani pa je največje učinke mogoče doseči z 
brezpapirnim poslovanjem, ki se nanaša na knjiženje izdanih računov (povezava ISSŽ in 
SAP), ter v obratni smeri za zagotavljanje podatkov plačil (dopolnitev dosjeja o pošiljki) 
(Slovenske železnice 2008a). 

Tovorni promet izvaja prevozne storitve tako na domačem kot tujem trgu s ponudbo celovitih 
logističnih storitev. Zato je treba poleg nacionalnih izhodišč upoštevati tudi spremenjene 
razmere v širšem evropskem prostoru in dogovore v okviru mednarodnih organizacij 
železniškega prometa. 

Možnost nadgraditve prevoznih storitev z novimi spremljajočimi storitvami ter s tem nudenje 
prevozne storitve uporabnikom, ki bo konkurenčnejša in se bo razlikovala od ponudbe 
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konkurence kot pogoj za povečanje in preseganje načrtovane rasti obsega prevozov, je tudi 
uvajanje brezpapirnega poslovanja v tovornem prometu (Slovenske železnice 2007). 

Izhodišče za posodobitev informacijskega sistema SŽ z ustrezno strojno in sistemsko 
programsko opremo predstavlja strateški načrt SŽ, ki med ključne strateške projekte vključuje 
informatizacijo Slovenskih železnic, s čimer se želi zagotoviti učinkovito poslovanje in večja 
konkurenčnost SŽ (Slovenske železnice 2008b). 

V okviru prenove informacijskega sistema bomo v tovornem prometu povsod tam, kjer bo 
glede na dane okoliščine, to mogoče, v poslovanje uvedli brezpapirno poslovanje. V procesih 
dela (tako internih kot tudi navzven) bomo zmanjšali uporabo pisnih dokumentov, ročnih 
obrazcev ter tudi uporabo klasičnih načinov komunikacije in zagotavljanja podatkov, pri 
čemer bo za to potrebno ustrezno prenoviti procese dela ter seveda tudi posodobiti 
informacijski sistem, tako z vsebinskega kot tudi z tehničnega vidika (Slovenske železnice 
2008a).  

Obstoječ način izvajanja aktivnosti pri prevozu terja mnogo administracije, ki od udeležencev 
zahteva mnogo znanja, napora in tudi stroškov. Po podatkih UIC (International Union of 
Railways) znašajo stroški papirne dokumentacije kar 10 % vrednosti blaga, namenjenega 
prodaji. Do enakih ugotovitev, le da je bil ugotovljeni delež nekoliko manjši (7 %), pa so 
prišli tudi ameriški strokovnjaki s tega področja. Oboji so tudi ugotovili, da je najdražji 
vmesni sistem, ko sta za opravljanje aktivnosti transporta potrebna tako papirna 
dokumentacija kot tudi vzporedni informacijski sistem (Slovenske železnice 2008b).  

Potreba po uvajanju brezpapirnega poslovanja izhaja s strani: 
− uporabnikov železniškega prevoza – pričakovanja za izmenjavo podatkov tovornega lista 

so bila s strani uporabnikov izpostavljena že pred leti. Pričakovanja so z leti prerasla v 
zahteve; 

− partnerjev pri prevozu – se kaže v znižanju stroškov poslovanja ter pri izboljšanju storitev 
železniških prevoznikov, ki bodo skozi pospešitev pretoka blaga na osnovi hitrejših 
informacijskih tokov postali konkurenčnejši; 

− drugih udeležencev v transportu, kot so infrastrukturni upravljavci (zagotavljanje in 
izmenjava podatkov – TAF/TSI) oziroma carina (olajšanje in pospešitev formalnosti 
upravnih organov); 

− ne nazadnje pa potreba izhaja tudi iz sistema SŽ – zmanjšanje administrativnih stroškov, 
učinkovitejše planiranje proizvodnje, odpravljanje motenj v tehnoloških procesih, hitrejši 
pretok prek mej, prilagoditev procesov dela brezpapirnemu poslovanju (Slovenske 
železnice 2007). 

Prednosti elektronskega poslovanja in prenosa podatkov se močno kažejo pri poslovanju, ne 
samo na transportnem segmentu: 
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− stroški izstavitve papirnega tovornega lista (dostava osebno na predajno mesto), ki se 
danes merijo v EUR, se znižajo na vrednosti centov, če je sporočilo s podatki tovornega 
lista sestavljeno in predano elektronsko; 

− povprečni stroški nujne dokumentacije pri mednarodni trgovini se lahko pri avtomatski 
obdelavi in prenosu podatkov znižajo za 20 %; 

− proizvajalci vozil so ugotovili, da je mogoče privarčevati 200 EUR na proizveden vagon 
ter doseči znatno skrajšanje časa skladiščenja za dva do tri tedne pri intenzivni uporabi 
elektronske predaje podatkov; 

− še posebej pa se prednosti izražajo pri zmanjšanju napak pri prenosu in sporočanju, 
pospešitvi toka plačil, izboljšanju dostopa do informacij, izboljšanju kakovosti prevoza 
glede na možnost razpolaganja s pravico do dostopa in vpogleda podatkov med prevozom 
in kot pospešitev pri izpolnjevanju predpisov carinskih in drugih upravnih organov 
(Slovenske železnice 2007). 

Zahtevnost projekta in vsebin, ki jih pokriva ta projekt, bo zahteval ne samo ustrezno tehnično 
podporo temveč tudi ustrezno podporo človeških virov. Število in raznovrstnost nalog in 
zadolžitev pa bo zahtevalo v določenem obsegu tudi sodelovanje zunanjih izvajalcev 
(predvsem pri zagotavljanju aplikativne podpore) (Slovenske železnice 2007). 

Uvedba brezpapirnega poslovanja zahteva opredelitev vsebin in sporočil, ki se bodo 
izmenjevala med udeleženci v transportni verigi v različnih smereh. S podatki (zajem, 
izmenjava) pa bomo pokrili tudi druge postopke, ki so povezani z odvijanjem transporta (ne le 
naročilo prevoza in predaja pošiljke) – sprememba prevozne pogodbe, ovire pri prevozu, 
ovire pri izročanju. Med udeležence transportne verige poleg uporabnikov vključujemo tudi 
ključne železniške prevoznike ter druge partnerje (Luka Koper, državni organi) (Slovenske 
železnice 2007).  

Bistveno je, da se ob prehodu s papirnega na brezpapirno odvijanje procesov nikakor ne sme 
enostavno preslikati obstoječih procesov v novo okolje brez papirja, ampak je treba najprej 
vse procese kritično presoditi in jih optimirati glede na vse nove možnosti, ki jih nudi 
brezpapirno poslovanje. Le na tak način se doseže večja učinkovitost in kvaliteta poslovanja 
ter maksimalni prihranek pri samih stroških izvedbe storitev (Slovenske železnice 2008b). 

Pravilno usmeritev in izvajanje projekta uvajanja brezpapirnega poslovanja potrjuje tudi 
Gričar, saj meni, da za dejansko prenovo poslovanja samo informacijske in komunikacijske 
tehnologije ne bodo zadoščale. Treba bo prenoviti tudi logistične procese. Zato bodo morali 
bolj kot doslej sodelovati tudi organizatorji logistike, zlasti prevozne, špedicijske in 
agencijske organizacije (Gričar 1997, 245).  
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Slika 1: Shematični prikaz projekta Uvajanje brezpapirnega poslovanja 

Vir: Slovenske železnice 2008a. 

Da bi lahko dosegli zastavljene cilje, je treba z vsebinske strani: 
− pripraviti ustrezne aplikativne rešitve za podporo procesov dela v tovornem prometu ter 

za podporo zajemu in izmenjavi podatkov; 
− vzpostaviti nove podatkovne baze (za potrebe segmentov pošiljka, vagon in vlak);  
− vzpostaviti informacijsko podporo segmentu pogodb in tarif (verifikacija predlogov), 

vzpostavitev baze podatkov in informacijsko-podatkovno okolje (šifranti, seznami in 
podobno) ter priprava aplikativnih rešitev; 

− vzpostaviti informacijsko podporo storitvam (naročilo in obračun) (Slovenske železnice 
2007). 

Segment, ki je ključen za nadaljevanje dela, so procesi tovornega prometa, kjer nastaja 
pretežni del podatkov. Za procese je ugotovljeno, da se ne izvajajo vedno v skladu predpisi, 
da se enaki procesi dela na terenu izvajajo na različnih lokacijah različno ter da v nekaterih 
primerih procese dela opredeljujejo le obstoječe programske rešitve. V smislu zagotovitve 
ustrezne informacijske podpore procesom je treba prednostno na osnovi obstoječih procesov 
dela:  
− ugotoviti, ali je potrebno izvajanje vseh opredeljenih procesov oziroma ali kateri procesi 

niso opredeljeni;  

Zagotavljanje podatkovZagotavljanje podatkov
Procesi / 

udeleženci

TAF / TSI

KupciKupci PartnerjiPartnerji OstaliOstali

IMIM RURU

Interni
udelež.
Interni
udelež.

LKLK CUCU

Pred 
prevozom

Med 
prevozom

Po 
prevozu

Pred 
prevozom

Med 
prevozom

Po 
prevozu

Dosje o pošiljki
(nastanek, korekcija, pregled, arhiv podatkov)

Dosje o pošiljki
(nastanek, korekcija, pregled, arhiv podatkov)

IPOIPO

Predpisi Predpisi 

PogodbePogodbe

TarifeTarife



 

25 

− definirati faze posameznega procesa, ki jih ni treba izvajati na terenu, in se njihovo 
izvajanje lahko centralizira; 

− upoštevati posebnosti v izvajanju posameznega procesa z vidika tipa (vrste) lokacije: 
zasedena postaja, nezasedena postaja, Koper, Schengen ter  

− upoštevati smernice razvoja in trend uvajanja elektronskega sodelovanja med udeleženci 
v prevozu (uporabniki, prevozniki) – izmenjava podatkov s končnim ciljem prehod na 
brezpapirno poslovanje (Slovenske železnice 2007). 

Pri opredelitvi je treba upoštevati pripravo takšnih programskih rešitev, ki bodo omogočale 
kontrolo izvajanja aktivnosti posameznega procesa po pravilnem vrstnem redu (prehitevanje 
procesov, naslednji proces je lahko izveden, ko je prejšnji končan). Ključni cilji te aktivnosti 
so izboljšanje kakovosti izvedenih aktivnosti posameznih delov storitve ter kakovost 
podatkov, ki pri teh aktivnostih nastajajo. 

S tem bomo vzpostavili informacijski sistem tovornega prometa na način, ki bo omogočal tudi 
neposredno vključitev (integracija, interoperabilnost) v mednarodne projekte, ki se nanašajo 
na izmenjavo podatkov pri izvajanju storitev tovornega prometa (ISR, Hermes, Orfeus, 
TAF/TSI) (Slovenske železnice 2008a). 

Glavne lastnosti uspešne storitve prevoza blaga so z informacijskega vidika tudi dejavno 
spremljanje pošiljk oziroma blaga, sposobnost uporabniku kadar koli posredovati informacijo 
o tem, kdaj bo pošiljka dostavljena naslovniku, in kar se da učinkovita delovna storilnost v 
celotni transportni verigi. Te cilje lahko dosežemo z uporabo poslovnih procesov, podprtih z 
ustreznimi informacijskimi sistemi, ki podpirajo delovanje celotne transportne verige na trgu 
prostega dostopa do železniškega omrežja. Del sodobnih gibanj informacijskega povezovanja 
udeležencev v transportni verigi so tudi Slovenske železnice.  

Uporabnikom je bila marca 2003 ponujena možnost uporabe lastnega on-line sledenja 
vagonov in pošiljk za območje Slovenije – sledenje v realnem času kot tudi možnost 
pridobitve podatkov tovornega lista iz arhiva in specifikacije k računu v elektronski obliki. 
Kot zadnje je bila uporabnikom ponujena možnost sledenja vagonov v tujini (internetni portal 
e-tovorni promet). Tu je prišlo do sodelovanja ne le med prevoznikom in uporabnikom, 
temveč tudi med prevozniki samimi in med prevozniki ter drugimi udeleženci v transportu. Že 
danes lahko govorimo o zagotavljanju podatkov za potrebe drugih udeležencev ter izmenjavi 
v elektronski obliki (tehnični podatki o vlaku, podatki tovornega lista). Nadalje so na 
razpolago tako imenovani arhivski podatki o pošiljkah, kjer si je moč ogledati vse pošiljke, 
prepeljane v preteklosti. Podatki so na razpolago za tri pretekle mesece. 

Spremembe, ki jih je prineslo elektronsko poslovanje, so morda najbolj vidne pri logistiki, 
prodaji, dobavi in odnosih s strankami, ki jih Jerman-Blažič vidi v večji specializaciji v 
poslovanju, izkoriščanju ekonomije obsega, zmanjševanju števila dobaviteljev, 
centraliziranem nadzoru zalog, skladiščenja in distribucije (Jerman-Blažič 2001, 80). 
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2.4 Povzetek ugotovitev 

Elektronsko poslovanje postaja vse bolj življenjski stil podjetij. Prehodi iz klasičnega v 
elektronsko poslovanje pa prehajajo iz izzivov v zahteve, ki jih je treba realizirati na kratek 
rok.  

Podjetja vlagajo v razvoj elektronskega poslovanja velike zneske, saj po drugi strani 
pričakujejo tudi koristi. Razvoj informacijske tehnologije kot osnova za elektronsko 
poslovanje omogoča nešteto možnosti za izboljšanje poslovanja tako znotraj podjetji s 
spremenjenimi in optimiziranimi poslovnimi procesi z ugodnimi vplivi na zmanjševanje 
stroškov kot tudi navzven do svojih uporabnikov, partnerjev, dobaviteljev, skratka do svojega 
zunanjega poslovnega okolja. 

Tako hitro, kot je potekal razvoj informacijske tehnologije, so se širili tudi načini 
elektronskega poslovanja, ki jih danes podjetja uporabljajo, in s katerimi želijo pridobiti 
prednost pred svojimi konkurenti. 

Razvoj informacijske tehnologije in elektronsko poslovanje sta vplivala tudi na logistično 
dejavnost in na trg železniških prevozov. Brez elektronskega poslovanja si železniški 
prevozniki skoraj ne morejo več predstavljati izvedbe svojih temeljnih proizvodnih aktivnosti 
prevoza tovora, kot si tudi ne morejo predstavljati izvedbo drugih procesov v povezavi 
prevozom, kot so prodaja, obračun, poprodajne aktivnosti in podobno. Posebno vlogo imajo 
tu tako imenovani portali, ki predstavljajo kontaktno točko med uporabniki in prevozniki v 
smislu enotnega mesta dostopa (izmenjave) podatkov med partnerji (naročilo prevoza, 
sledenje vagonov pošiljk, arhiv podatkov, računi in specifikacije). 

Za trg železniških prevozov je značilno padanje tržnega deleža glede na ves skupaj prepeljan 
tovor ter tudi glede na povečevanje vsega razpoložljivega tovora (hitrejša rast je zabeležena 
pri ostalih vrstah prevoza). Zato je Evropska komisija s svojimi smernicami opredelila tako 
imenovane TSI-TAF, s katerimi želi z uporabo informacijske tehnologije in izmenjave 
sporočil med prevozniki in upravljavci infrastrukture zagotoviti hitrejši fizični pretok tovora 
in posredno s tem povečati konkurenčnost železniških prevozov ter povečanje fizičnega 
obsega in prihodkov. 
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3 MARKETING MANAGEMENT IN MANAGEMENT PRODAJE 

Prodaja je ena izmed pomembnejših in ključnih funkcij podjetja, saj bo podjetje le na osnovi 
dobave izdelkov oziroma storitev uporabniku lahko realiziralo prihodke in s tem postavilo 
temelje za poslovanje in obstoj. Ali je rezultat prodajnih aktivnosti ustrezen, če podjetje ne 
razpolaga in ne uporablja drugih marketinških sestavin? Načeloma ne, saj se v tem primeru ne 
more razviti ustrezen odnos do uporabnika, njegovih potreb in prilagoditve storitev potrebam. 
Torej mora raziskovati trg, ugotavljati ustrezne prodajne kanale, izvajati promocijo ter 
pospeševati prodajo. Zatorej je ključnega pomena razvoj marketinške miselnosti, in sicer tiste 
odprte, naravnane k uporabniku in vključene v delovanje sistema podjetja kot miselnost na 
vseh nivojih managementa.  

3.1 Management: dejavnost, raven, vloga  

Organizacije niso naravni sistemi, ki se uravnavajo sami. Terjajo namreč nenehno zavestno 
obvladovanje – usmerjanje in nadziranje. Organizacije ustanovijo lastniki, da bi učinkovito in 
uspešno dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Obvladovanje organizacij je naloga 
managerjev, ki jih postavijo lastniki ali nadrejeni managerji (Tavčar 2002, 2–5).  

Management se pojavlja v vsaki organizaciji. Njegova naloga je predvideti cilje in prihodnje 
rezultate ter jih doseči s pomočjo sodelavcev. Zadovoljiti je treba pričakovanje uporabnikov, 
potrošnikov, delničarjev in zaposlenih v organizaciji, po možnosti pa tudi socialno okolje 
(Možina et al. 2002, 30). 

Z institucionalnega vidika sestavljajo management nosilci upravljalno-vodstvenih dejavnosti 
v podjetju. Gre za organizacijo s pristojnostmi najvišjega, srednjega in nižjega managementa. 
V splošnem sestavljajo management kot institucijo vsa tista mesta v hierarhiji podjetja, na 
katerih se opravljajo naloge, ki sodijo v proces managementa. Funkcionalno pojmovanje pa se 
ukvarja s procesi planiranja, organiziranja, vodenja in nadzora, ki ga opravljajo managerji 
(Kajzer 1998, 35). 

Upravljanje in vodenje podjetja se vedno začenja s planiranjem, temu sledi organiziranje in 
nato neposredno vodenje izvedbe. Kontroliranje ne sodi v zadnjo hierarhično stopnjo 
zaporedja, saj je kontrola potrebna večkrat vmes in se izvaja hkrati s planiranjem, 
organiziranjem in neposrednim vodenjem ter z izvedbo. Planiranje, organiziranje, vodenje in 
nadzor so prisotni na vseh ravneh upravljalno-vodstvenih procesov podjetja.  

Upravljanje in vodenje morata potekati hierarhično, od splošnega k posebnemu, od 
izhodiščnih in širokih opredelitev podjetja k izvedenim in podrobnejšim opredelitvam 
njegovega poslovanja. Upravljanje z vloženim premoženjem poteka na ravni njegove politike, 
uresničevanje politike pa poteka na nižjih hierarhičnih ravneh (Belak 1998, 36). 
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Upravljalno-vodstveni procesi se nanašajo na opredeljevanje poslanstva podjetja ter smotrov 
in ciljev podjetja, načinov uresničevanja njegovega poslanstva in smotrov ter načinov 
doseganja ciljev in potrebnih resursov in aktivnosti za izvedbo le-tega. Ne gre za enkraten 
proces, temveč za stalno ponavljanje aktivnosti. Podjetje ne vztrajajo stalno pri enakem 
poslanstvu, pri enakih smotrih, ciljih ter načinih za uresničevanje. Po eni strani ga silijo v 
spreminjanje porajajoče se nove potrebe v okolju, po drugi pa tudi spremembe znotraj 
podjetja samega. 

Preglednica 1: Povezava upravljavcev in ravni managementa 

Raven managementa Nosilci procesa Odločitve 

Politika Vršni management Zakaj delati? 
V čigavo korist delati? 

Strategija Srednji management Kaj delati? 
Koliko (iz)delati? 

Taktika Izvajalski management Kako naj se dela? 
S čim naj se dela? 

Vir: Kajzer 1998, 47–50. 

Odločanje in ukrepanje je bistvo upravljalno-vodstvenih procesov. Oboje pa je potrebno na 
vseh stopnjah in na vseh ravneh upravljanja in vodenja. Namembnost upravljalno-vodstvenih 
procesov dosegamo z ukrepanjem. Z ukrepi podjetje uresničuje sprejete odločitve. Uresničitev 
ukrepa poteka vedno na nižji ravni, kot je bil ukrep sprejet (Belak 1998, 38). 

Managerji obvladujejo organizacijo predvsem z odločitvami, ne pa z lastnim delom. Odločajo 
o zadevah, ki so za organizacijo bodisi ugodne priložnosti (te zadevajo prednosti organizacije 
in zunanje izzive organizaciji) bodisi neugodni problemi, ki obsegajo notranje slabosti 
organizacije ali zunanje grožnje organizaciji. Odločanje izhaja iz informacij (to je podatkov z 
vsebino) o zadevi, o možnih odločitvah in verjetnih izidih teh možnih posledicah. Čim bolj 
zadostne in kakovostne so informacije, tem manjše je tveganje. Če je informiranost 
odločevalca popolna, poteka odločanje v pogojih popolne gotovosti in tveganja ni. Če se 
informiranost bliža nič, odloča odločevalec v pogojih popolne negotovosti in tveganje je zelo 
veliko. V popolni gotovosti je mogoče popolnoma racionalno odločanje, v popolni 
negotovosti pa le ugibanje (Tavčar 2002, 6 – 7). 

Management smo doslej opredelili na dva načina: po namenu s planiranjem, organiziranjem, 
vodenjem in kontroliranjem ter vsebinsko s procesom koordiniranja aktivnosti, ciljev, 
razmerij tako vsebinsko kot prostorsko in časovno. Sam proces managementa pa metodološko 
ali procesno poteka kot proces odločanja. Rezultat dela managerjev so odločitve, zato je 
utemeljeno, da management opredeljujemo kot odločanje. Pri tem pa velja, da ne odločajo 
samo managerji, marveč tudi specialisti (Možina et al. 2002, 59). 
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Odločitev pomeni izbiro med možnostmi. Proces odločanja se začenja s spoznavanjem 
predmeta, o katerem odločajo. Spoznavanje po navadi poteka kot proces analiziranja, 
sestavljen iz opazovanja, s katerim ugotavljamo odstopanja od normalnega, ter iz 
diagnosticiranja in ugotavljanja vzrokov tega odstopanja. V drugem delu odločanja sledi 
iskanje alternativnih rešitev problemov ali njihove preprečitve ter izbira najustreznejše rešitve. 
Ta rešitev predvidoma najbolj omogoča in poveča doseganje cilja predmeta, o katerem 
odločajo (Možina et al. 2002, 84).  

Odločanje je lahko rutinsko ali intuitivno. V izvajalskem managementu prevladuje rutinsko 
odločanje, v srednjem managementu so deleži vseh treh načinov odločanja podobni, na vršni 
ravni skoraj ni rutinskega odločanja – prevladuje pa intuitivno nad analiznim. Intuitivno 
odločanje je lahko najbolj ustvarjalno, vendar pa je tvegano (Tavčar 2002, 69). 

3.2 Opredelitev marketing managementa in umestitev prodaje 

Kaj je marketing? Domači in tudi tuji avtorji se pogosto razlikujejo po načinu opredeljevanja 
pojma marketing. Naj navedemo nekaj izmed teh opredelitev: 
− marketing je družbeni in vodstveni proces, s pomočjo katerega organizacije in 

posamezniki dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in medsebojno 
zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1996, 13); 

− marketing se nanaša na prostovoljno in vzajemno ter zadovoljujoče razmerje pri menjavi, 
ki je v središču marketinga (Oliver 1990, 2); 

− marketing obsega vse dejavnosti, ki so potrebne, da izdelki in storite dosežejo končnega 
uporabnika, začne se z ugotavljanjem, kaj uporabnik dejansko zahtev, želi ali pričakuje, 
sledijo vse dejavnosti, ki so potrebne, da izdelki in storitve pridejo v posest končnega 
uporabnika (Tavčar 2000, 10). 

Kljub temu, da obstaja in bi lahko našteli še mnogo načinov opredeljevanja marketinga, pa se 
skozi vse opredelitve pojavljajo izrazi potrebe, izdelki, vrednost, menjava, odnosi in trg. Sicer 
pa se poleg besede marketing v strokovni javnosti pogosto pojavlja trženje, kar je prevod 
angleške besede, obe pa se uporabljata kot sinonim. 

Za uspeh vsakega podjetja na trgu je potrebno, da podjetje odlično pozna ter zadovoljuje 
potrebe svojih ciljnih skupin ter s tem posredno zadovoljuje tudi svoje potrebe in da poleg 
tega deluje v skladu z dolgoročnimi interesi ciljnih skupin in družbe kot celote (Gabrijan in 
Snoj 1994, 35). Tako opredeljujeta avtorja podružbljeno zasnovo marketing, ki je zadnja v 
vrsti trženjskih miselnosti v storitvenih podjetjih. Sicer pa organizacija dejavnosti marketinga 
v podjetjih temelji tudi še na preostalih poslovnih filozofijah, ki so nastajale in se razvijale, in 
kot jih povzema Potočnik: 
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− proizvodna usmeritev – temelji na predpostavki, da bodo uporabniki sprejeli tiste izdelke 
in storitve, ki so povsod na voljo in imajo nizko ceno. Usmeritev je predvsem doseganje 
visoke stopnje produktivnosti zaradi degresije stroškov – proizvodni koncept; 

− usmeritev na izdelke oziroma storitve predpostavlja, da bodo porabniki kupovali 
predvsem tiste izdelke in storitve, ki bodo kakovostni. Podjetje je usmerjeno v 
proizvodnjo ponudbe visoke kakovosti – koncept izdelkov oziroma storitev; 

− prodajna usmeritev temelji na predpostavki, da uporabniki ne kupujejo dovolj izdelkov, 
zato vodstvo usmerja pozornost predvsem v agresivno prodajo in promocijo; 

− trženjska usmeritev (trženjski koncept) predpostavlja, da je ključ za doseganje 
podjetniških ciljev v ugotovitvi potreb in želja ciljnega trga uporabnikov. 

Prvi trije koncepti so bili zaprti, introvertirani. Podjetja so bila usmerjena vase, v svoje 
probleme in v njihovo reševanje. Niso se ukvarjala z uporabniki, sploh pa ne s potrebami in 
željami uporabnikov (Potočnik 2000, 48). 

Omenjene koncepcije torej ne prinašajo ustreznih učinkov in kot meni Jurše, klasični prodajni 
koncept ne zagotavlja več uspešnega delovanja v tržnem okolju, zato je podjetju potreben 
sodoben, marketinški koncept, ki izhaja iz okolja in prilagajanja potencialov podjetja 
ugotovljenim potrebam ciljnih skupin na izbranih tržiščih (Jurše 1999, 17). 

Kot meni Kotler, je potrebno veliko truda in sposobnosti za uspešno obvladovanje procesa 
menjave. In takrat, ko vsaj ena stran v možni menjavi začne razmišljati o ciljih in sredstvih, s 
katerimi bi pri drugi strani vzbudila želeni odziv, govorimo o upravljanju trženja (Kotler 
1996, 13).  

Pri načrtovanju marketinga je treba paziti na to, da je politika marketinga skladna s ostalimi 
sestavinami politike podjetja. Kot ugotavlja Tavčar (Tavčar 2002, 120), mora obsegati cilje in 
strategije marketinga, prepletene s sestavinami marketinškega spleta ali tržne ponudbe 
organizacije. Ta obsega proizvode (izdelke in storitve), pogoje trženja (ceno in druge 
sestavine), trženjske poti (poslovni in logistični vidik) in trženjsko komuniciranje 
(oglaševanje, pospeševanje trženja, osebno komuniciranje, publiciteto). Za vsako sestavino 
spleta kaže opredeliti sestavine strategije – dejavnosti, urejenost in sredstva. 

Vidimo, da trženje obsega mnogo več kot le nakup in prodajo, kot meni Potočnik, obsega: 
− raziskovanje trga – za zagotovitev podatkov o stanju na trgu in tržnih dogajanjih; 
− tržno načrtovanje – s katerim si zamišljamo, kako bomo na trgu delovali; 
− pripravo in izvajanje tržnih akcij – s katerimi nameravamo vplivati na uporabnike; 
− spremljanje učinkovitosti izvajanja tržnih akcij; 
− neposredno prodajanje; 
− nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja (Potočnik 1991, 8). 
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Pri tržnih raziskavah je treba upoštevati razlike v izvajanju tržnih raziskav na podjetniškem 
oziroma na porabniškem trgu. Na trgu B2B je za razliko od porabniškega trga manjše število 
uporabnikov, možno je anketirati celotno populacijo, težje je najti pravo odgovorno osebo za 
izvedbo ankete, sestava vprašalnikov je težavnejša, težje je zagotoviti poštene odgovore. 
Upošteva se lahko segmentacija trga, s katero razdelimo posamezno branžo oziroma 
dejavnost. Za B2B trg je značilno še, da je povpraševanje izvedeno in je zaradi tega vpliv 
ponudnike le omejen (Godefroid 2003, 107). 

Pomemben vidik marketinga oziroma trženja pa je tudi ta, med katerimi objekti poteka 
menjava. Z vidika razvrščanja po udeležencih deli Tavčar trženje na: 
− potrošno trženje izdelkov, storitev in znanj med organizacijami dobaviteljicami in 

posameznimi uporabniki, ki jih uporabljajo za končno uporabo (ameriška kratica B2C); 
− trženje med posamezniki (ameriška kratica C2C) – največ s posredovanjem prek 

množičnih občil, npr. časnikov, specializiranih periodičnih publikacij, spletnih strani, 
− trženje posameznikov organizacijam (ameriška kratica C2B) – drobne storitve, mali 

samostojni podjetniki ipd.; 
− medorganizacijsko trženje (angleško Organizational Marketing) proizvodov (izdelkov, 

storitev, znanj) med organizacijami dobaviteljicami in organizacijami odjemalkami, ki jih 
uporabljajo za lastno enostavno in razširjeno reprodukcijo; če so te organizacije podjetja, 
je to medpodjetniško trženje (ameriška kratica B2B) (Tavčar 2007, 27). 

Medorganizacijski trg ima mnogo značilnosti, ki so jih obravnavali mnogi avtorji, še zlasti pa 
so ga primerjali s potrošniškim trženjem. Značilnosti medorganizacijskega trga so predvsem 
tele: 
− kot povpraševalci nastopajo uporabniki, povpraševalcev je lahko malo in je lahko le en 

uporabnik odjemalec, transakcij med ponudniki in uporabniki je lahko zelo malo 
(Backhaus 1999, 9); 

− zaradi manjšega števila dobaviteljev in uporabnikov je za medorganizacijsko trženje 
značilna omejena konkurenca (Tavčar 2000, 36); 

− povpraševanje je izvedeno – odvisno je od povpraševanja končnih uporabnikov in 
organizacij, ki se v vrednostni verigi nahajajo med porabniškimi trgi in obravnavano 
organizacijo (Godefroid 2003, 25); 

− primarno povpraševanje po porabniškem blagu je razlog za vzpostavitev povpraševanja 
na medorganizacijskem trgu. Podjetja kupujejo od svojih dobaviteljev izdelke oziroma 
storitve za ustvarjanje svoje ponudbe na porabniških tržiščih (Rangan, Shapiro in 
Moriarty 1995, 5). 

Trženje organizacijam je različno od trženja uporabnikom zaradi dejavnostnih in vedenjskih 
značilnosti. Dejavnostna značilnost je, da uporabniki uporabljajo in porabljajo izdelke za 
svojo osebno rabo, organizacije pa za opravljanje svoje dejavnosti. Vedenjska značilnost 
trženja med organizacijami pa je, da trženje ne poteka samo med prodajno funkcijo 
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dobavitelja in posameznimi uporabniki, temveč med številnimi sodelavci dobavitelja in 
uporabnika (Biloslavo 2006, 312). 

Vloga trženja pri zagotavljanju kakovosti je pomembna. Zagotavljanje kakovosti pomeni biti 
pred uporabniki, da bi ugotovili njihove potrebe, razvili nove izdelke in jih pripravili do tega, 
da kupujejo te izdelke, organizirali učinkovit poprodajni servis in jim omogočili uporabljati 
izdelke z zadovoljstvom po nakupu (Ishikawa 1989, 153). Poslovne funkcije so v podjetjih 
pogosto vsebinsko ločene, sodobno trženje pa zahteva, da se vsebina izvajalnih poslovnih 
funkcij dopolni s tržnimi usmeritvami. Pri tem Potočnik meni, da mora prodajanje v celoti 
preiti v funkcijo trženja z vsemi tržnimi aktivnostmi od raziskave trga, tržnega informiranja, 
pospeševanja prodaje, ekonomske propagande, razpečave izdelkov do komuniciranja z 
uporabniki dobrin (Potočnik 1991, 12). 

Za uresničitev planiranih izidov se morajo podjetja ustrezno angažirati: skrbeti morajo za 
ustrezen obseg in kakovost delovanja ter obnašanja nosilcev vseh svojih funkcij. Planiranje 
angažiranja na področju prodajnega marketinga je v neposredni soodvisnosti z uspešnostjo 
podjetja. Planiranje v tem segmentu je zato usmerjeno v opredeljevanje vseh tistih 
marketinških aktivnosti, ki bodo omogočile podjetju aktivno oblikovanje ravni in sestave 
povpraševanja po izdelkih in storitvah (Kajzer 1998, 195).  

V klasični organizacijski shemi, kjer obstajata na eni strani proizvodna funkcija, na drugi 
strani pa prodajna, se slednja večkrat nekritično in neupravičeno preimenuje v marketing. 
Dejansko pa se marketing, od katerega je šele posledično odvisna prodaja (umetnost 
prodajanja temeljni na znanosti o marketingu), nahaja transverzalno bolj ali manj v vseh 
poslovnih funkcijah (Tavčar et al. 1996, 158). 

Kot smo lahko ugotovili v prejšnjem poglavju, je prodaja kot funkcija ena izmed sestavnih 
delov marketinga. Prav tako pa je tudi ena izmed razvojih miselnosti, kjer podjetje na ta način 
želi maksimirati svoje rezultate. Z njo plasiramo svojo storitev na trg. V kolikor pogledamo 
organiziranost našega podjetja z vidika prodajne funkcije lahko opazimo, da smo v 
nekakšnem vmesnem stanju med prodajno in marketinško miselnostjo. Naše prodajno osebje 
je neprestano na trgu, tako domačem kot tujem, kjer izvajajo prodajne aktivnosti, v kontaktu z 
uporabniki. Poleg stalnih stikov z obstoječimi strankami za povečanje prodaje, vzpostavljamo 
tudi stike z novimi, trenutno še potencialnimi uporabniki. Zato velik del naporov vlagamo v 
posamezne prodajne akcije ter aktivnosti pospeševanja prodaje. Na podlagi raziskave trga 
opredelimo segmente uporabnikov iz vrst posameznih gospodarskih dejavnosti, za katere 
ocenimo, da bi lahko imeli kar največ tovora, primernega za prevoz železnici. 

Namen pospeševanja prodaje je posredno ali neposredno vplivati na hitrejšo in povečano 
prodajo izdelkov ali storitev, da bi podjetje lažje doseglo načrtovane prodajne cilje. S 
posrednim pospeševanjem prodaje ne vplivamo takoj na uporabnike, temveč najprej primerno 
usposobimo prodajalce (seznanitev s storitvami, njihovo uporabo, prednostmi in koristnostjo), 
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šele nato prodajalci vplivajo na uporabnike. Neposredno pospeševanje prodaje pa je tako 
usmerjeno na uporabnike (Potočnik 1991, 66).  

Tavčar opredeljuje pospeševanje prodaje kot neposredno, kratkoročno, taktično spodbujanje 
prodaje z dobrinami, ki niso del tržnih izdelkov ali storitev. Dobavitelj skuša spodbuditi 
uporabnika, da bi se odločil za nakup (Tavčar et al. 1996, 39). 

3.3 Analiza prodajne funkcije in učinkovitosti s praktičnimi primeri iz podjetniške 
prakse – primeri SŽ 

V nadaljevanju prikazujemo trenutno ter bodočo organiziranost prodajne funkcije ter 
navajamo nekaj primerov obvladovanja marketinških in prodajnih aktivnosti v tovornem 
prometu SŽ, ki jih izvajamo s ciljem povečanja obsega prevozov, seznanjanja obstoječih in 
novih uporabnikov s paleto storitev, povečujemo prisotnost na trgu, ugotavljamo vzroke za 
njihovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo ter prilagajamo storitve potrebam uporabnikom. 
Naslednje primere, ki medsebojno vsebinsko sicer niso povezani, navajamo tudi z namenom 
povezovanja teoretičnih izhodišč s podjetniško prakso: 
− analiza organiziranosti prodajne funkcije v tovornem prometu SŽ: prikazujemo predlog 

nove organiziranosti prodajne funkcije, ki bazira na analizi obstoječega stanja, ki je 
opredelila slabosti obstoječe organiziranosti; 

− ABC analiza uporabnikov tovornega prometa SŽ: ugotavljamo delež obsega in vrednosti 
prodaje po segmentih uporabnikov; 

− spremljanje plana prodaje – prodajne kvote: prikazujemo princip priprave prodajnega 
načrta ter spremljanja učinkovitosti prodajnega osebja v tovornem prometu SŽ; 

− primer aktivnosti pospeševanja prodaje v tovornem prometu SŽ: prikazujemo praktični 
primer izvedbe akcije pospeševanja prodaje od načrta do realizacije in ugotovljenih 
učinkov; 

− raziskovalni načrt – kvantitativna raziskava: prikazujemo koncept izvedbe kvantitativne 
raziskave. Njen namen je pridobiti poglobljen vpogled v stališča uporabnikov po izvedeni 
kvantitativni raziskavi zadovoljstva uporabnikov s prevozno storitvijo. Anketirane 
uporabnike smo segmentirali, oblikovali tematsko prilagojena sprašanja glede na 
opredeljen segment ter izvedli strukturiran intervju. 

3.3.1 Analiza organiziranosti prodajne funkcije v tovornem prometu SŽ  

Prodaja predstavlja eno izmed treh ključnih organizacijskih enot (služb) v tovornem prometu 
SŽ. Drugi dve sta še službi za logistiko in proizvodnjo ter splošne in gospodarske naloge. 
Prodaja in logistika predstavljata temeljni funkciji podjetja. Služba za splošne in gospodarske 
naloge pa vključuje podporne funkcije, kot so na primer splošne in kadrovske zadeve, 
gospodarske zadeve in kontroling, raziskave in razvoj storitev ter obračun storitev. Ostale 
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podporne funkcije za podjetje pa so centralizirane na nivoju obvladujoče družbe – tudi 
promocija in stiki z javnostmi. 

Aktivnosti prodaje potekajo na domačem in tujem trgu. Na domačem trgu je prodaja 
organizirana geografsko, po prodajnih območjih. Prodaja na tujih trgih pa je organizirana po 
trgih in relacijah in se obvladuje pretežno od doma, hkrati pa so na ključnih trgih prisotna še 
prodajna predstavništva. 

Iz omenjenega je razvidno, da marketinške funkcije niso združene v skupni organizacijski 
enoti, temveč so nekako porazdeljene.  

V bodoči organiziranosti je tako treba v okvir prodaje združiti vse tiste organizacijske enote, 
ki izvajajo marketinške funkcije, ter seveda dodati tiste, ki še manjkajo. 

 

Slika 2: Predlagana makro-organizacijska struktura 

Vir: Slovenske železnice 2012. 

  

SŽ – Tovorni promet, d.o.o. SŽ ABC Skopje
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Slika 3: Predlagana mezo-organizacijska struktura 

Vir: Slovenske železnice 2012. 

3.3.2 ABC analiza uporabnikov tovornega prometa SŽ 

Struktura prodaje storitev po uporabnikih na osnovi analize ABC je zelo zahtevna in nevarna, 
saj je prodaja zelo skoncentrirana. Za le 3,2 % števila uporabnikov izvedemo skoraj 60 % 
vrednosti prodaje. V kolikor k razredu največjih dodamo še razred velikih uporabnikov, se ta 
delež poveča kar na 80 % (pri 9 % uporabnikov). Omenjena značilnost pomeni za podjetje 
veliko občutljivost, saj lahko napaka pri izvedbi storitve in posledični izgubi uporabnika 
povzroči velik izpad obsega prodaje in s tem prihodkov – pomen zadržanja uporabnikov je 
torej zelo velik. 

Na osnovi ABC analize pa smo tudi ugotovili, da obseg prodaje (količine) in vrednost prodaje 
(prihodki) pri relativni primerjavi ne odstopata, kar razberemo iz krivulje na naslednji sliki. 
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Slika 4 : Prikaz strukture števila uporabnikov in vrednosti prodaje 

Vir: Slovenske železnice 2011a. 

3.3.3 Spremljanje plana prodaje – Prodajne kvote v tovornem prometu SŽ 

Proces planiranja prodaje poteka v tovornem prometu SŽ v dveh smereh, in sicer: 
− od zgoraj navzdol (TOP-BOTTOM) z vidika potreb podjetja za dosego želenih rezultatov 

poslovanja, upoštevajoč vidik, stanje in gibanje poslovnih prihodkov in odhodkov; 
− od spodaj navzdol (BOTTOM- TOP) tj. z vidika tržnih zmožnosti upoštevajoč stanje in 

predvidevanja pri uporabnikih prevoza. 

Vsekakor je v fazi usklajevanja treba doseči kompromis med obema fazama planiranja, na 
čemer temelji tudi določanje prodajnih kvot. Prodajne kvote določi vodstvo, s čimer spodbuja 
tržnike, da bi dosegli napovedano prodajo. Prodajna kvota je prodajni cilj, določen za storitev, 
skupino storitev, tržnike, prodajni oddelek (Potočnik 2002, 77). 

Preglednica 2: Primer prodajnih kvot in njihov doseganje 
v tonah 

Prodajni 
okoliš Prodajalec 

Doseženo 
2011 
(DO) 

Prodajna 
kvota 
(PK) 

Indeks 
(PK/DO)

Abs.r.  
(PK-DO) 

Doseženo 
2010 (LA) 

Indeks 
(Le/La) 

Abs.r. 
(Le-La) 

Ljubljana Prodajalec 1 2.394.336 2.456.350 97 -62.014 2.352.102 102 42.234
Prodajalec 2 507.769 405.100 125 102.669 446.776 114 60.993
Prodajalec 3 176.605 200.920 88 -24.315 171.883 103 4.722

Vsota 
Ljubljana  3.078.710 3.062.370 101 16.340 2.970.761 104 107.949

Maribor Prodajalec 4 259.488 319.650 81 -60.162 387.234 67 -127.745
Prodajalec 5 256.756 302.300 85 -45.544 244.586 105 12.169

Vsota 
Maribor  516.244 621.950 83 -105.706 631.820 82 -115.576

Celje Prodajalec 6 263.646 370.700 71 -107.054 311.359 85 -47.713
Prodajalec 7 265.160 214.300 124 50.860 181.481 146 83.679
Prodajalec 8 219.062 312.400 70 -93.338 251.982 87 -32.920
Prodajalec 9 224.020 245.250 91 -21.230 253.952 88 -29.932
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Vsota Celje 971.889 1.142.650 85 -170.761 998.775 97 -26.886
Postojna Prodajalec 10 292.891 328.500 89 -35.609 353.516 83 -60.625

Prodajalec 11 629.936 341.850 184 288.086 568.167 111 61.769
Vsota 
Postojna  922.827 670.350 138 252.477 921.683 100 1.144

Skupaj   5.489.725 5.497.320 100 -7.595 5.524.853 99 -35.128

Vir: Slovenske železnice 2011b. 

Prodajnemu osebju je omogočeno tekoče spremljanje realizacije prodajnih kvot plana prodaje. 
Poleg poročanja o rezultatih pri uporabnikih, za katera so zadolženi, morajo poročati tudi o 
vseh ostalih okoliščinah, ki so na te rezultate lahko vplivali: stanje pri uporabnikih ter njihovi 
proizvodnji ali porabi surovin, splošno stanje v dejavnosti, v katero uporabniki spadajo, 
njihove razvojne načrte, plačilno sposobnost in drugo. Vsako odstopanje ali poslabšanje 
razmer morajo sporočili višjemu nivoju managementa, da se potem skupaj poiščejo možnosti 
za rešitev nastale zadeve. 

3.3.4 Primer aktivnosti pospeševanja prodaje v tovornem prometu SŽ 

V nadaljevanju bomo predstavili aktivnost, ki jo izvajamo v našem podjetju, katere temeljni 
namen in cilji so izboljšati seznanjenost podjetij s storitvami Slovenskih železnic, pridobitev 
novih uporabnikov in povečati obseg in vrednost prodaje. Pri akciji pospeševanja prodaje se 
orientiramo na tista podjetja, ki do danes še niso uporabljala storitev železniškega tovornega 
prometa. Identificirali smo potencialne uporabnike, podatke posredovali prodajnemu osebju, 
ki so morali ta podjetja obiskati in jim predstaviti našo ponudbo. Vir za identifikacijo podjetij 
je Register podjetij (AJPES). Iz celotnega registra (cca. 188 tisoč podjetij) so bila podjetja 
izbrana upoštevajoč naslednje kriterije: 
− dejavnost (dejavnosti podjetij, katerih izdelki so primerni za prevoz po železnici) 
− velikost RS (struktura glede števila zaposlenih, čisti prihodki od prodaje, število 

delavcev, čisti prihodki od prodaje, vrednost aktive 
− velikost EU. 

Na osnovi izbranih kriterijev je v izbor za prvo fazo akcije prišlo 771 podjetij, v izboru so se 
nahajali tudi naši že obstoječi uporabniki, ki pa v akciji sami niso bili obiskani. Prodajni 
predstavniki (tako doma kot v tujini) so imeli možnost izmed vseh identificiranih podjetij 
izbrati tiste, za katere so menili, da bi obisk pri njih pripomogel k doseganju ciljev akcije. 

Pri izvedbi akcije smo se s potencialnimi podjetji dogovorili za termin (sestanek), za 
predstavitev naše ponudbe, hkrati pa smo izvedli tudi kvalitativno raziskavo z instrumentom 
intervjuja. Zanimalo nas je, poleg opredelitve potencialov (pri dovozu in odvozu), kako so 
uporabniki seznanjeni s ponudbo Slovenskih železnic, kaj menijo o naših storitvah, katere so 
naše skupne točke sodelovanja in kateri so razlogi za to, da do danes še niso uporabljali naših 
storitev. Zanimala pa so nas tudi opredelitev naših konkurenčnih prednosti in slabosti skozi 
oči potencialnih uporabnikov. 
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Glede na dosežene rezultate, bi lahko ocenili akcijo kot uspešno. Eden izmed glavnih ciljev 
akcije je bil dosežen, saj je bilo obiskano načrtovano število podjetij. Število na novo 
pridobljenih uporabnikov in vrednost prodaje na osnovi novih prevozov pa niso povsem 
dosegla načrtovanega cilja. 

Preglednica 3: Pregled ciljev in rezultatov akcije 

 Cilj Doseženo Komentar 

Izboljšanje seznanjenosti podjetij s 
storitvami Slovenskih železnic  500 490 Cilj dosežen. 

Pridobitev novih uporabnikov  
(sklenitev pogodbe) 50 4 Pričakujemo odziv na 

posredovano ponudbo s 
časovnim zamikom Povečati vrednost prodaje  

(000 EUR) 5.000,0 28,4 

Vir: Slovenske železnice 2009a. 

V izvedeni akciji smo obiskali 490 podjetij, pri čemer je 33,5 % izkazalo interes za uporabo 
storitev Slovenskih železnic. 25,2 % podjetij je želelo pridobiti dodatne informacije. V skoraj 
30 % primerov pa smo uporabnikom glede na njihov interes dali ponudbo (140 danih ponudb 
za prevoz).  

Od skupnega števila obiskanih podjetij je 251 oziroma 53 % takšnih podjetij, ki so bila 
identificirana kot tista, ki bi lahko imela na razpolago dovolj tovora za prevoz vagonskih 
pošiljk.  

Preglednica 4: Prikaz rezultatov prodajne akcije 

 
Število 

obiskanih 
podjetij 

Interes za 
prevoz 

Zahteva 
dodatnih 

informacij 

Število 
danih 

ponudb

Število 
Sklenjenih 

pogodb 

Pogodbene 
količine 
v tonah 

Vrednost 
(EUR) 

        

SŽ-Express 221 101 92 107 0 0 0

Vagonske 
pošiljke 251 57 27 33 4 4.000 28.360

    
Skupaj 472 158 119 140 4 4.000 28.360
    
%  33,5 25,2 29,7  

Vir: Slovenske železnice 2009b. 

Dana ponudba ni vedno že garancija za sklenitev pogodbe, trenutno so na osnovi akcije 
sklenjene le 4 pogodbe v vrednosti 28,4 tisoč EUR. Pričakujemo pa, da se bodo podjetja 
oziroma bodoči uporabniki še vedno odločili za nakup storitev in sklenili pogodbo. 

Na osnovi izvedenega obiska je prodajno osebje opredelilo ključno ugotovitev in tudi 
nadaljnjo aktivnost pri podjetju. Kot že ugotovljeno, je bilo 33,5 % uporabnikov 
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zainteresiranih za nakup naših storitev, nezainteresiranih pa je bilo 251 uporabnikov. 63 
oziroma 13,3 % pa se ni mogla odločiti glede svojega stališča do ponudbe naših storitev.  

Ključna nadaljnja aktivnost pa je priprava ponudbe, v nekaterih primerih pa je treba pridobiti 
dodatne informacije tako s strani Slovenskih železnic o podjetju kot s strani podjetja o 
Slovenskih železnicah. 

Akcija in njen koncept sta bila tako glede na stališča prodajnega osebja kot tudi vodstva 
prodaje sprejeta pozitivno in tako tudi izvedena. Seveda pa je bilo zabeleženo nekaj pripomb, 
ki bi jih bilo smiselno upoštevati pri izvedbi nadaljnjih akcij: 
− nabor uporabnikov; 
− usklajenost podajalcev klasičnih vagonskih pošiljk in SŽ Express; 
− časovni vidik izvedbe akcije; 
− informacijska podpora. 

Upoštevajoč rezultate izvedene akcije in še razpoložljive možnosti za polnjenje prodajnega 
lijaka (potencialni uporabniki) smo ocenili, da je bila akcija uspešna in predlagali, da z akcijo 
pridobivanja novih uporabnikov nadaljujemo ob upoštevanju pripomb, ki so bila podana s 
strani izvajalcev prodajne akcije. 

3.3.5 Raziskovalni načrt – primer kvalitativne raziskave, izvedene v tovornem prometu SŽ 

Naslednji primer se nanaša na kvalitativno raziskavo, katere glavni cilj je bil pridobiti 
poglobljen vpogled v problematiko posameznega segmenta uporabnikov v povezavi s 
sodelovanjem, uporabo oziroma neuporabo storitev tovornega prometa SŽ. Omenjeno 
raziskavo smo izvedli po izvedeni kvantitativni raziskavi zadovoljstva uporabnikov s 
prevozno storitvijo. Menili smo, da s kvantitativno raziskavo nismo pridobili dovolj 
kakovostnih podatkov, s katerimi bi se lahko bolj poistovetili z uporabniki in jim bili sposobni 
rešiti njihove težave. Oblikovali smo naslednje segmente uporabnikov: ključni; pomembni; 
zmanjšan obseg prevozov; izgubljeni; potencialni; nezadovoljni; sprememba zadovoljstva. 
Kriteriji razdelitve v segmente uporabnikov so prikazan v prilogi 3. Za vsak segment so bila 
pripravljena raziskovalna vprašanja. Upoštevali smo še naslednja izhodišča: 
− vzorec – namenski: konkretni uporabniki v okviru posameznega segmenta; 
− uporabljen intervju kot metoda zbiranja podatkov. Kot pripomoček je bil uporabljen 

polstrukturiran intervju z naslednjimi značilnostmi: najbolj značilen in najbolj poglobljen, 
6 – 8 vprašanj, vsem udeležencem segmenta uporabnikov so bila posredovana ista 
vprašanja, intervju je bil individualen; 

− intervju so izvedli sodelavci službe za prodajo. Intervju je bil izveden v paru z namenom 
natančnega evidentiranja razgovora; 

− vprašalnik se ne izroči anketiranem podjetju, temveč služi le kot opomnik za postavljanje 
vprašanj in za evidentiranje odgovorov; 
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− podatki so bili obdelani z metodo metode analize vsebine. 

Pripravljen je bil polstrukturiran anketni vprašalnik, sestavljen iz treh delov: izkaznica o 
podjetju, splošna vprašanja vsem podjetjem ter specifična vprašanja za segment uporabnikov.  
− Izkaznica podjetja: naziv uporabnika; naslov in država; lokacija (domač/tuj); tip 

uporabnika (špediter, končni uporabnik...); velikost (rang/obseg in vrednost); opredelitev 
splošnega zadovoljstva; kontaktna oseba – izvedba ankete. 

− Splošna vprašanja vsem segmentom: kontaktna oseba pri uporabniku (intervjuvanec); 
področje dela (nabava, prodaja, proizvodnja); delovno mesto in funkcija; potencialni 
uporabniki. Za tip uporabnika (za segment 5 – potencialni) pri končnih uporabnikih: 
potencial – vrste blaga in količine (surovine, prodaja); delež prevoza – ločeno 
odprava/prispetje; pri špediterjih: opredelitev končnih uporabnikov (tudi potencial in 
delež prevoza). 

− Specifična vprašanja po segmentih. 

Segment Segment 
uporabnikov Vprašanje 

1 Ključni 

Katere so naše ključne sposobnosti, zaradi katerih ste se 
odločili za nakup naših storitev? 
Zakaj so te ključne sposobnosti za vas odločilne? 
Kako primerjate izvedbo naše storitve s ponudbo 
konkurenčnega prevoznika? 
Katere segmente našega poslovanja bi morali še izboljšati? 
Kakšna je vaša vizija glede izbire izvajalcev prevozov pri 
dobavi surovin in prodaji izdelkov v bodoče? 
Kakšna je struktura udeležbe posameznih vrst prevoznikov 
(cestni prevoz, železniški prevoz) za potrebe vašega podjetja? 

2 Pomembni 

Katere so naše ključne sposobnosti, zaradi katerih ste se 
odločili za nakup naših storitev? 
Zakaj so te ključne sposobnosti za vas odločilne? 
Kako primerjate izvedbo naše storitve s ponudbo 
konkurenčnega prevoznika? 
Katere segmente našega poslovanja bi morali še izboljšati? 
Kakšna je vaša vizija glede izvajalcev prevozov pri dobavi 
surovin in prodaji izdelkov v bodoče? 
Kakšna je struktura udeležbe posameznih vrst prevoznikov 
(cestni prevoz, železniški prevoz) za potrebe vašega podjetja? 

3 
Zmanjšan 
obseg prevozov 
 

Navedite in opišite razloge, zaradi katerih ste zmanjšali nakup 
prevoznih storitev pri nas. 
Katere segmente našega poslovanja bi morali izboljšati? 
Kaj menite o izvedbi storitve naših glavnih konkurentov? 

4 Izgubljeni 

Navedite in opišite razloge, zaradi katerih ste prenehali 
uporabljati naše storitve. 
Opredelite in opišite tri naše pomanjkljivosti, ki so za vas 
posebnega pomena. 
Katera področja svoje dejavnosti bi morali izboljšati, da bi 
ponovno uporabili naše storitve? 
Kako bi opisali vaše zahteve/potrebe z našo izvedbo? 
Kako primerjate izvedbo naše storitve s ponudbo 
konkurenčnega prevoznika? 

5 Potencialni 

Kako bi opisali vašo seznanjenost s ponudbo Slovenskih 
železnic? 
Kaj menite o storitvah Slovenskih železnic? 
Ali bi lahko našli skupne točke bodočega sodelovanja? 
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Segment Segment 
uporabnikov Vprašanje 

Navedite in opišite razloge, zakaj do danes še niste uporabili 
storitev Slovenskih železnic. 
Kje vidite naše konkurenčne prednosti oziroma slabosti. Kdo 
so naši konkurenti (z vašega vidika)? 
Kakšen je vaš prodajni asortiment (izdelki, količine). 
Katere surovine uporabljate pri izdelavi prodajnega 
asortimenta (vrste in količine)? 

6 Nezadovoljni 

Opišite naše dosedanje sodelovanje. 
Navedite in opišite razloge, zaradi katerih ste prenehali 
uporabljati naše storitve. 
Opredelite in opišite razloge, zaradi katerih nezadovoljni s 
storitvami Slovenskih železnic. 
S katerim segmentom sodelovanja niste zadovoljni in zakaj? 
Katere so pričakovane oziroma zahtevane spremembe, da bi 
se vaše stališče do storitev tovornega prometa spremenilo? 

7 Sprememba 
zadovoljstva 

Opišite naše dosedanje sodelovanje. 
Kateri so bili tisti ključni dogodki, zaradi katerih se je vaše 
zadovoljstvo spremenilo? 
S katerim segmentom sodelovanja niste zadovoljni in zakaj? 
Katere so pričakovane oziroma zahtevane spremembe, da bi 
se vaše stališče do storitev tovornega prometa spremenilo? 

Vir: Slovenske železnice 2009c. 

3.4 Povzetek ugotovitev 

Podjetja so na trgu zaradi uporabnikov in ne obratno. Število podjetij, ki želijo zadovoljiti 
uporabnikovo potrebo, je veliko. Za to se je razvilo mnogo tehnik in načinov, kako pridobiti 
uporabnikovo zaupanje. Ta množica aktivnosti se je z namenom sistematičnega obvladovanja 
teh tehnik porazdelila v nekaj skupin marketinškega spleta: storitev, prodajne poti, prodajni 
pogoji, promocija. Kateri instrument je pomembnejši, je težko presoditi, še najboljše je 
razmišljanje o enakomernem in usklajenem vplivanju z vsemi instrumenti na uporabnika. 

Usklajen in enakomeren nastop pa nujno zahteva planiranje tako na strateškem, operativnem 
in tudi taktičnem nivoju. Glede na nivo so različno globalno oziroma analitično oblikovani 
tudi ukrepi in akcije. V nasprotnem bodo akcije in učinki teh akcij neučinkoviti in morebiti 
tudi negativni. 

Velik vpliv na uspešnost izvajanja marketinških akcij ima tudi management. Management ima 
ključno vlogo predvsem v tem, da uspe svojim zaposlenim vcepiti filozofijo pomena 
kakovosti za zadovoljstvo uporabnikov in za dosego kakovostnega razlikovanja od 
konkurentov in s tem za uspešen nastop na trgu. 

Prodajna funkcija kot prodajna pot ali distribucijski kanal predstavlja ključno vlogo pri 
plasiranju storitve do uporabnika. Četudi je storitev prvovrstna in bo lahko zadovoljila 
uporabnikove potrebe, je še vedno prisotno razmišljanje, ali bo naše prodajno osebje 
uporabnika o tem uspelo prepričati. Zato potrebujemo strokovnega, izobraženega, 
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razgledanega, razumevajočega in potrpežljivega prodajalca, ki bo seveda toliko uspešen, 
kolikor ga bo management uspel ustrezno usmerjati in tudi izkoristiti.  
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4 STORITEV, NJENA KAKOVOST IN ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV S 
STORITVIJO 

Podjetja so na trgu prisotna s storitvami oziroma izdelki s ciljem zadovoljevanja potreb 
uporabnikov. Storitve se zaradi svojih značilnosti razlikujejo od izdelkov, s čimer se 
razlikujejo tudi marketinški pristopi. Razlikovanje teh pristopov je treba prilagoditi tudi 
nastopu na porabniškem oziroma na medorganizacijskem trgu. 

Vsaka ponujena storitev oziroma izdelek imata svoj osnovni nivo, ki ga podjetja z namenom 
pritegnitve čim večjega števila uporabnikov širijo z dodajanjem spremljajočih storitev.  

Obseg nakupov je odvisen od tega, kakšna je kakovost izvedbe storitve oziroma izdelka in 
kako se ta kakovost približa pričakovanjem uporabnikov.  

4.1 Storitve: značilnosti, nivo in nakupni dejavniki 

Za uvod naj navedemo dve iztočnici. Prva je ta, da je delež storitev eno izmed meril za 
razvitost gospodarstva in je med polovico in tremi četrtinami bruto domačega proizvoda; 
podoben je delež storitev v trženju; trženje storitev je torej pomembnejše od trženja izdelkov 
(Tavčar 2006, 60). Druga pa je ta, da storitve zavzemajo v mednarodnem poslovanju vse večji 
delež in s tem vse večji pomen. Izvoz storitev namreč narašča hitreje od izvoza izdelkov 
(Dubrovski 2006, 236).  

Sicer pa pregled literature s področja managementa in marketinga storitev kaže, da obstajajo 
precejšnja razhajanja med avtorji o tem, kaj je storitev. 

Snoj navaja, da se večina opredelitev storitev naslanja na opredeljevanje storitev v odnosu do 
fizičnih izdelkov, za katere obstajajo točne, oprijemljive opredelitve (Snoj 1998, 31). 

Zore meni, da je splošno definicijo težko postaviti, saj sam proces, v katerem se storitev 
izvaja in nudi uporabniku, narekuje vse njene značilnosti in otežuje natančno opredelitev 
(Zore 2004, 10). 

Storitev je opredeljena kot dejanje ali sposobnost ponudbe ene osebe drugi. Čeprav je proces 
lahko vezan na fizične izdelke, je v osnovi neotipljiv in se kot rezultat ne odraža v lastništvu 
nad katerim koli delom proizvodnje storitve. Nadalje avtorji navajajo storitev kot ekonomsko 
aktivnost, ki proizvaja vrednost in nudi koristi uporabnikom v specifičnem trenutku in kraju 
(Lovelock, Vandermerwe in Lewis 1999, 6).  

Potočnik opredeljuje storitev kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve ponudi 
uporabniku (Potočnik 2000, 18).  
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Vsem opredelitvam je skupno omenjanje storitev kot posebno dejanje ali delovanje, ki prinaša 
njenemu uporabniku določeno korist. Navedeno izhaja iz samih lastnosti storitev, ki jih lahko 
povzamemo iz razlik med storitvami in fizičnimi izdelki. Posebne značilnosti, ki jih na 
splošno pripisujemo storitvam, npr. neločljivost, neotipljivost in neobstojnost, vplivajo na to, 
da je trženje storitev pogosto težavnejše od trženja snovnih izdelkov: 
− neločljivost – proizvajalec storitve postaja neločljivi del celotne storitve. Proizvodnja in 

potrošnja potekata sočasno; 
− neotipljivost – storitve ni mogoče dvigati, prenašati, občutiti ali videti, kar otežuje 

ocenitev njene kakovosti. Ravno tako jo je nemogoče uskladiščiti, s čimer je uravnavanje 
ponudbe in povpraševanja težavnejše. Prav tako je težje določiti cene, saj je uporabnikom 
težavno opredeliti razmerje med ceno in vrednostjo; 

− neobstojnost – je povezana s potrošnjo, ki je sočasna z razpoložljivostjo storitev ali pa je 
izgubljena. Storitev torej ni mogoče proizvajati na zalogo in skladiščiti (Jurše 1999, 346). 

Jurše pri opredeljevanju storitev izpostavlja naslednje značilnosti:  
− heterogenost – storitve niso nikoli enake od ene potrošne izkušnje do druge; 
− raznolikost – storitve je težko standardizirati, zaradi česar je uporabnikom onemogočeno 

izoblikovanje vnaprejšnje predstave o kakovosti, ki jo lahko pričakuje; 
− nelastništvo – s prodajo storitve uporabnik dobi pravico do uporabe ali dostopa do nečesa 

ali pravico ogleda, ne postane lastnik storitve, ko se zgodi pri prodaji otipljivih izdelkov 
(Jurše 1999, 346). 

Pri storitvenih dejavnostih je pomembno dejstvo, da marketinških aktivnosti, ki so bile razvite 
za proizvodne dejavnosti, enostavno ne morejo prenesti v storitvene organizacije in to 
predvsem zaradi razlik med fizičnimi izdelki in storitvami: izdelki so fizični objekti ali 
naprave, storitev pa je dejavnost oziroma sposobnost, zaradi specifičnosti storitev, saj 
uporabnik ne more pridobiti lastništva nad storitvijo, ker so storitve neotipljive, ker so 
uporabniki vključeni v proizvodni proces in so hkrati s tem tudi del same storitve, ker je 
uporabnikom težje oceniti dejansko vrednost izvedene storitve, ker je pomemben časovni 
vidik izvedbe storitve, ker se pri storitvah uporabljajo tudi drugi, različni distribucijski kanali 
– tudi elektronski. Čeprav je še vedno pomembno izvajanje učinkovite proizvodnje, le-ta 
namreč ne prinaša več uspeha. Storitev mora biti prilagojena uporabnikovim potrebam, 
cenovno privlačna, distribuirana po običajnih kanalih in promovirana uporabnikom. Podjetja, 
ki vstopajo na trg, se zato raje orientirajo na specifične tržne segmente in pozornosti ne 
namenjajo celotni populaciji. (Lovelock, Vandermerwe in Lewis 1999, 15–19). 

Storitvene procese lahko razdelimo tudi po njihovi snovnosti (ali lahko uporabnik vidno 
spremlja storitveni proces) in glede na to, ali se nanašajo na uporabnika samega ali na njegova 
sredstva. Tavčar oboje opredeljuje kot okolje izvajanja storitev. Storitev pogosto poteka v 
prostorih in z opremo izvajalca in so v tem primeru s storitvijo nedeljiva celota, čeprav 
verjetno ne vplivajo neposredno na kakovost storitve. Pogosto je del izvajanja storitve za 
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uporabnika neviden. Zaradi vključenosti uporabnikov v izvajanje storitev je pomembno, kjer 
potekajo. Obstajajo možnosti, da pride uporabnik k izvajalcu, izvajalec pride k uporabniku, 
uporabnik in izvajalec se srečata drugje ter izvajanje storitve poteka na daljavo. Mnoga 
storitvena podjetja uporabljajo kombinacije teh osnovnih možnosti (Tavčar 2002, 118) 

Zanimiva je tudi primerjava razlik med izdelkom in storitvijo z vidika vloge uporabnikov: 
izdelek je lahko sestavni del inventarja ali se postavi na polico. Storitev ne more biti izvedena, 
dokler je uporabnik ne kupi. Uporabnik ne le, da je prejemnik in porabnik storitve, temveč 
tudi pri njeni proizvodnji in dobavi sodeluje. Je torej v vlogi uporabnika in proizvajalca 
storitve (Martin in Horne 1992, 27).  

Opredelitev storitve kot “nematerialnega blaga” je sporna, saj imajo določene storitve 
elemente snovnosti (Potočnik 2000, 18), vse več izdelkov pa ima tudi znatno storitveno 
sestavino. Čisti izdelek in čisto storitev lahko razumemo kot dve skrajnosti, med kateri lahko 
uvrstimo določen izdelek oziroma storitev. Glede na delež storitev lahko določimo pet vrst 
ponudbe: 
− izdelek, ki ga ne spremlja nikakršna storitev; 
− izdelek s spremljajočimi storitvami, ki naredijo izdelek za uporabnika bolj privlačen; 
− izdelek in storitev, zastopana z enakim deležem; 
− osnova je storitev, ki jo spremljajo manj pomembni izdelki; 
− samo storitev. 

 

Slika 5: Razsežnost izdelkov med snovnostjo in nesnovnostjo 

Vir: Lovelock, Vandermerwe in Lewis 1999, 17. 

Kotler opredeljuje izdelek oziroma storitev kot vsako stvar, ki jo je mogoče ponuditi na trgu 
za vzbuditev pozornosti za nakup, uporabo ali porabo in ki lahko izpolni še željo ali potrebo. 
Na podlagi take definicije lahko izdelek oziroma storitev razdelimo na pet ravni: 



 

46 

− jedro izdelka: najosnovnejša raven, ki predstavlja osnovno storitev ali korist, ki jo 
uporabnik kupuje; 

− osnovni izdelek: generični izdelek – osnovna različica izdelka; 
− pričakovani izdelek: niz lastnosti in pogojev, ki jih uporabnik pričakuje pri nakupu 

izdelka in z njimi soglaša; 
− razširjeni izdelek: dodatne storitve in koristi, zaradi katerih se razlikuje od ponudb 

konkurentov. Z razširjenim izdelkom lahko ponudnik preseže pričakovanja uporabnikov; 
− potencialni izdelek: z vsemi razširitvami in spremembami, ki bi jim izdelek lahko bil 

izpostavljen v prihodnosti. Nakazuje možen razvoj izdelka (Kotler 1996, 432–433).  

Z dodajanjem spremljajočih storitev lahko razširimo in oplemenitimo osnovno različico 
izdelka. 

Upoštevati je treba nekatere sodobne posebnosti izdelka, predvsem naraščajoči pomen 
storitev. Uporabniki želijo vedno več celovitih storitev, kar zahteva nove pristope v razvoju 
ponudbe. Glede na dodane značilnosti v strukturi izdelka lahko govorimo o več zahtevnostnih 
stopnjah izdelka, pri čemer imajo dodane značilnosti z naraščanjem zahtevnosti vedno manj 
snovne forme (Dubrovski 2004, 239).  

Pomemben korak v managementu storitev je specificiranje pomembnih odločitev na različnih 
ravneh asortimenta storitev. Ta korak je bistven zlasti, če koncept storitev definiramo kot 
celoto fizičnih, storitvenih in simbolnih značilnosti, za katere pričakujemo, da bodo 
zadovoljile uporabnike. Zato odločitve o storitvah običajno zadevajo: 
− storitev kot osnovno ponudbo podjetja; 
− skupino storitev, ki ji storitev lahko pripada. Skupina storitev je celota, sestavljena iz 

tesno povezanih storitev, ki jih družno obravnavamo kot skupino, ker zadovoljujejo 
določeno skupino potreb; 

− asortiment (njegovo globino, širino, dolžino in konsistentnost) (Snoj 1998, 56). 

Odločitve o širini, globini, dolžini in konsistentnosti asortimenta organizaciji olajšajo 
postopke določanja strategij v zvezi s storitvami. Organizacija lahko poveča svoje poslovanje 
na več načinov: 
− doda lahko nove skupine storitev in tako širi asortiment; 
− lahko poglobi svoje obstoječe skupine z novimi storitvami ali z novimi različicami že 

obstoječih storitev zato, da bi imela celovitejšo ponudbo. 

Kot povzetek bi lahko strnili značilnosti storitev na generične in izvedene. Generične storitve 
so tiste, ki so lastne vsem storitvam. Medje prištevamo: 
− procesnost; 
− neotipljivost in 
− neobstojnost storitev (Snoj 1998, 36).  
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Ostale značilnosti storitev so iz generičnih izhajajoči problemi, ki pa niso prisotni pri vseh 
storitvah. Med izvedene značilnosti sodijo: 
− nezmožnost transporta; 
− neločljivost od izvajalca; 
− sočasnost izvajanja in uporabe; 
− neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki; 
− prepletanje proizvodnje in marketinga; 
− participiranje uporabnikov v izvajanju; 
− variabilnost in druge (Snoj 1998, 36). 

Da bi bili lahko na trgu uspešni, je treba izdelek ali storitev diferencirati od tistih, ki jih nudi 
konkurenca. Diferenciranje pomeni, da se ustvarijo določene pomembne spremembe na 
izdelku ali storitvi, da tako postane ponudba drugačna od ponudbe konkurence. Poudariti je 
treba tiste različnosti, ki so za ciljni trg najbolj vabljive. Kotler opredeljuje nekaj 
najpomembnejših različic storitev: 
− dobava – pomembni so faktorji, kot so hitrost, natančnost in pozornost. Ugled, ki ga je s 

tem mogoče pridobiti, je ključnega pomena za zmago nad konkurenco; 
− montaža – na uporabnika je mogoče narediti velik vtis, če je izdelek brez zastojev 

sestavljen in pripravljen za uporabo; 
− usposabljanje uporabnikov – od konkurence se je moč razlikovati po kakovostnejšem 

usposabljanju osebja uporabnika za uporabo opreme, ki jo kupi od nas; 
− svetovanje – nudenje podatkov, informacij in nasvetov. S tem se uporabniku pomaga 

ohraniti konkurenčnost in njeno zvestobo; 
− popravila – v kolikor pride do okvar, je za uporabnika pomembna kakovost in hitrost 

popravila; 
− posebne storitve – obseg storitev in prednosti, ki se lahko ponudijo svojim strankam je 

tolikšen, kolikšnega zmore domiselnost; 
− osebje – najboljše osebje je usposobljeno, vljudno, verodostojno, zanesljivo, 

razumevajoče in sposobno komuniciranja (Kotler 1988, 13). 

Storitvena podjetja večinoma delujejo v okolju, ki se spreminja. Spreminjajo se potrebe 
uporabnikov, konkurenca in drugi dejavniki v okolju. Zato naj storitveno podjetje nenehno 
snuje nove tržne možnosti, čeprav uvajanje programov, to je storitev in ciljnih tržišč, terja 
dodatno porabo zmožnosti in povečuje tveganja storitvenega podjetja. Koncepti za 
spreminjanje programov so lahko: 
− dopolnilne storitve: materialne, nematerialne, lahko tudi cross-selling; 
− sodelovanje: eksternaliziranje (čim več sodelovanja uporabnikov) ali internaliziranje (čim 

večji delež storitve opravi storitveno podjetje samo) izvajanja storitev; 
− tehnologija: le-ta nadomešča izvajalce in izpopolnjuje izvajanje storitev; 
− terminiranje: strategije časov in potekov – specializiranje, diferenciranje; 
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− simbolika: strategije blagovnih znamk (Tavčar 2007, 89). 

Poslovna dejavnost podjetja je podrejena sprejemu naših izdelkov ali storitev na trgu, pri 
uporabnikih. Uporabnike lahko razdelimo na najširši krog potencialnih uporabnikov in ožji 
krog uporabnikov, ki bodo predstavljali našo ciljno skupino. Pri tem so pomembni podatki: 
kdo so uporabniki, kaj kupujejo, kje in kdaj ter kako se odločajo za nakup. Individualni 
uporabniki so po navadi tudi končni potrošniki izdelka, pri industrijskih uporabnikih pa je 
izdelek običajno namenjen nadaljnji predelavi. V tem primeru se za nakupno odločitev včasih 
ne odloča posameznik, temveč je v proces vključenih več oseb: iniciator, motivator, 
uporabnik, kupec, odločevalec (Tavčar et al. 1996, 53). 

Uporabniki se pri nakupu izdelkov oziroma storitev odločajo glede na oceno, katera možnost 
jim bo prinesla največjo vrednost, pri čemer upoštevajo stroške iskanja izdelka, omejeno 
znanje, mobilnost in dohodek. Pri nakupnem odločanju si uporabniki ustvarijo vrednostna 
pričakovanja in se pozneje ravnajo v skladu s temi pričakovanju. Vrednost v očeh uporabnika 
je Kotler opredelil kot razliko med celotno vrednostjo in celotnimi stroški. Celotna vrednost, 
ki jo pričakuje uporabnik, je sestavljena iz kakovostnega izdelka, primerne in zanesljive 
storitve, usposobljenega osebja ter celostne podobe, ki se odraža v blagovni znamki in imidžu. 
Celotno ceno pa predstavljajo denarni stroški kot cena za nakup izdelka, časovni strošek, 
strošek napora z vidika porabljene energije ter stroške stresa in negotovosti, ki ga uporabnik 
pri tem občuti – psihični strošek. Ključ do uspeha je seveda, da se uporabniku ponudi 
vrednost, ki presega njeno celotno ceno (Kotler 1996, 38). 

Uporabnik zahteva v glavnem za določeno kakovost določeno ceno. Če je kakovost revna, 
izdelka oziroma storitve ne bo kupil nihče. In podobno – ne glede na to, kako visoka je 
kakovost, če je cena previsoka, spet nihče ne bo kupil izdelka (Ishikawa 1989, 91).  

Pri nakupnem vedenju in njegovem vplivu na trženje storitev imajo pomembno vlogo 
tveganje, ki ga občutijo odločevalci pri kupovanju storitev. Tu Tavčar omenja predvsem 
temeljne značilnosti storitev, kot so neoprijemljivost, težavno standardiziranje in odsotnost 
jamstev. Meni, da je zmanjševanje tega tveganja mogoče s spodbujanjem zvestobe blagovni 
znamki in z boljšo informiranostjo iz virov, ki uživajo zaupanje.  

Tako pri nakupnem odločanju kot pozneje pri ocenjevanju uspešnosti nakupa je pomembna 
kognitivna disonanca, ki nastaja zaradi neskladnih spoznav o posledicah odločitev po nakupni 
odločitvi (zaradi pozneje prejetih neskladnih, nasprotujočih informacij), po prejemu 
nasprotujočih informacij (ugodnih in neugodnih) in ob nepotrjenih pričakovanjih, ki se 
odražajo kot razočaranje nad potekom in izidi storitve (Tavčar 2000, 154). 

Tavčar tudi meni, da nakupne odločitve niso odvisne le od interesov posameznika, 
uporabnika, temveč tudi od interesov drugih ljudi, ki jih nakup kakor koli zadeva – ali v 
organizaciji ali v delu organizacije, v gospodinjstvu in podobno. 
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Poleg interesnega vidika odločanja pa je treba omeniti tudi dejstvo, da uporabnik storitve 
tvega (finančno, fizično, socialno), da se uporabnik odloča racionalno (izračun izidov svoje 
odločitve), da uporabnik hoče vplivati (razmerje med podjetjem, osebjem podjetja ter 
uporabnikom) ter da ima svojo vlogo (uporabnik kot nekakšen sodelavec pri izvajanju 
storitve). 

Uporabnikove potrebe predstavljajo temelj modernega marketinga. V pogojih ostre 
konkurence predstavlja zmožnost podjetja, da zazna uporabnikove potrebe in želje ter da jih 
izpolni, to je ključ do uspeha in preživetja, zato uspešni tržniki opredeljujejo trg v smislu 
potreb, ki jih je treba zadovoljiti, ne pa v smislu izdelkov, ki jih je treba prodati. Tržniki z 
ustvarjanjem novih izdelkov ne ustvarjajo novih potreb, temveč včasih skušajo ljudi z novimi 
izdelki spodbuditi, da se zavejo svojih nezadovoljenih potreb. 

Potrebo bi lahko opredelili kot fiziološki ali psihološki primanjkljaj, ki ga je treba izravnati, 
da bi lahko ponovno vzpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami. Nekatere 
potrebe so prirojene, nekatere pridobljene. Prirojene potrebe so fiziološke oziroma biološke in 
zajemajo potrebo po hrani, vodi, zraku, oblačenju, gibanju, počitku, spanju, izločanju, 
izogibanju bolečini. Ker so to potrebe, ki morajo biti izpolnjene za vzdrževanje biološkega 
življenja, jim pravimo tudi primarne potrebe. Pridobljene potrebe so potrebe, ki so naučene v 
odvisnosti od kulture in okolja. Ker so pridobljene potrebe predvsem psihološke, jim pravimo 
tudi sekundarne potrebe (Mumel 1999, 89–91). 

Podjetje mora vedno dobavljati izdelke oziroma storitve z lastnostmi, ki jih uporabnik 
zahteva. Uporabnikove zahteve normalno naraščajo iz leta v leto tako, kot napreduje celotna 
družba. Kar je bilo v preteklem letu dobro, mogoče v naslednjem ne bo več (Ishikawa 1989, 
91). 

Kratek pregled trženjske literature pokaže, da avtorji pogosto poudarjajo pomen potreb: 
− trženje je opredeljeno kot družben in vodstven proces, ki omogoča posameznikom in 

skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi 
izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost. Kotler iz svoje opredelitve izvzame naslednje 
sestavine: potrebe, želje, izdelki, vrednost, odnosi in trg (Kotler 1996, 6); 

− uporabniki kupujejo, kar potrebujejo, da zadovoljijo svoje potrebe in ni vgrajenih 
mehanizmov, ki bi zagotovili, da so te zahteve enake temu, kar posamezno podjetje zazna 
kot svojo posebno sposobnost (Oliver 1990, 4).  

Verjetno obstaja še mnogo drugih navedb, ki potrjujejo zgoraj navedeno. A že iz tega je 
razvidno, da je trženje proces, ki stremi k zadovoljevanju potreb in želja uporabnikov. Pri tem 
igrajo potrebe zelo pomembno vlogo.  
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4.2 Kakovost izvedbe storitve ter zadovoljstvo 

Sodobne definicije kakovosti izdelka ali storitve lahko razvrstimo v tri skupine z naslednjimi 
pristopi: 
− kakovost je ustreznost glede na zahteve – v ospredje postavlja zahteve, ki jih uporabnik 

izrazi, in izhajajo iz uporabnikovih potreb, pričakovanj, želja in zahtev; 
− kakovost je primernost za uporabo – v ospredje postavlja namen izdelka, prav tako so 

odločilna uporabnikova merila in ne merila proizvajalca; 
− kakovost je uporabna vrednost – sposobnost izdelka oziroma storitve, da s svojimi 

lastnostmi zadovolji človekove potrebe (Tavčar et al. 1996, 153). 

Zagotavljanje kakovosti pomeni zagotoviti kakovost izdelka tako, da ga uporabnik kupi in še 
dolgo uporablja z zaupanjem in zadovoljstvom. Nadalje Ishikava poudarja, da je treba s ciljem 
zagotavljanja kakovosti s strani vršnega managementa oblikovati politiko podjetja, ki bo 
obsegala področja raziskav, planiranja, proizvodnje, prodaje in servisa. Ta politika mora zajeti 
tudi vse kooperante oziroma dobavitelje. Popolno zagotavljanje kakovosti namreč ne more 
dati rezultata, dokler niso v sistem zajeti vsi: zaposleni, kooperanti dobavitelji, distributerji 
(Ishikawa 1989, 71). 

Kakovost izdelka oziroma storitve, kot jo zazna potrošnik, temelji na osebni oceni. Zato ima 
tako objektivno kot subjektivno komponento. Pri oblikovanju občutka zadovoljstva igrata 
vlogo obe, vendar je določilen potrošnikov subjektivni občutek: 
− objektivna (fizična) – opisuje tehnično raven izdelka oziroma storitve in se nanaša na 

njune merljive ali ugotovljive značilnosti; 
− zaznana (subjektivna) – uporabnik ju vrednoti v procesu zaznave in interpretacije izdelka 

oziroma storitve in je odločilna za oblikovanje zadovoljstva. Ker se zaznana kakovost 
izdelka oziroma storitve od uporabnika do uporabnika razlikuje, lahko enak izdelek 
oziroma storitev dvema uporabnikoma vzbuja različno stopnjo zadovoljstva. 

Zaradi povezanostjo med zaznano kakovostjo in občutkom zadovoljstva nekateri oba pojma 
kar enačijo, čeprav takšno poenostavljanje seveda ni upravičeno. Subjektivne ocene kakovosti 
ne gre enačiti z zadovoljstvom, v njej je treba bolj videti enega od vzrokov za njegov nastanek 
(Musek Lešnik 2007, 27). 

V poslovni praksi in teoriji se velikokrat napačno uporablja objektivna (imenovana tudi 
fizična) kakovost namesto zaznane kakovosti. Objektivna kakovost opisuje tehnično raven 
izdelka in se nanaša le na izmerjene (merljive) ali ugotovljene (ugotovljive) značilnosti 
izdelka, to pa pomeni, da je primerna za opis izdelka le v njegovi generični stopnji. Za 
marketinško rabo zato kot edino merilo kakovosti izdelka ni primerna. Kakovost, ki jo skozi 
proces percepcije ovrednoti in zaznava uporabnik, pa je zaznana (subjektivna) kakovost. Gre 
torej za uporabnikovo sodbo (mnenje) o agregatni kakovosti izdelka, sprejeto s čutili, tvori pa 
osnovo za nadaljnjo miselno aktivnost (Dubrovski 2006, 252). 
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Osrednji del na področju storitev predstavlja njihovo izvajanje. Od uspešnosti, cene, 
kakovosti in pravočasne storitve je odvisno zadovoljstvo uporabnika. Pri izvajanju storitve 
mora biti poskrbljeno za varnost, kakovost in ustrezno hitrost (Devetak 2007, 186). 

Uporabniki pogosto ocenjujejo kakovost storitve na podlagi vtisov, ki jih pridobijo med 
soočenjem s storitvijo. Pojem soočenje s storitvijo uporabljamo za opisovanje vzajemnega 
odnosa med zaposlenimi, ki predstavljajo storitveno organizacijo, in uporabniki. Izraz 
soočenje pogosto nadomešča izraz trenutek resnice. Za storitveno organizacijo je trenutek 
resnice predvsem trenutek priložnosti, ko lahko resnično prepriča uporabnika o koristnosti 
svoje storitve. Zato je oblikovanje in nadziranje tega trenutka pomembna naloga vsake 
storitvene organizacije. Slaba stran trenutka resnice je v tem, da pri nastanku problema med 
samim izvajanjem storitve napake ni mogoče več popraviti. Poleg zunanjih soočenj pa 
nastanejo soočanja tudi znotraj storitvene organizacije, in sicer pri vzajemnem delovanju med 
zaposlenimi. Podobno kot zunanji uporabnik želi tudi notranji uporabnik zadovoljiti svoje 
potrebe. Zadovoljitev potreb notranjega uporabnika pa pomembno vpliva na kakovost 
posredovane storitve končnemu uporabniku (Potočnik 2000, 159–161). 

Snoj navaja, da smotrna skrb za kakovost omogoča naslednje koristi: povečuje 
dobičkonosnost organizacij, pospešuje večanje naložb, povečuje produktivnost, zmanjšuje 
proizvodne in druge stroške, krepi ogled organizacij in okolja ter izboljšuje konkurenčni 
položaj. Koncept kakovosti vključuje kakovost storitev na vseh stopnjah njihovega nastajanja. 
Obravnava pa tudi kakovost kot splošno filozofijo, ki preveva celotno organizacijo – koncept 
celovite kakovosti. Po tem konceptu so storitve dobre kakovosti takrat, ko zadovoljijo zahteve 
odjemalcev ob istočasno zadovoljni organizaciji (ponudniku) in ko prispevajo k dohodku te 
organizacije (Snoj 1998, 158). 

Za pisce popularnega tiska sta pomena zadovoljstvo in kakovost zamenljiva pomena, toda 
raziskovalci želijo biti mnogo bolj natančni pri opredeljevanju teh dveh konceptov. 
Zagovorniki tega koncepta so raziskovalci, ki so smatrali zadovoljstvo kot oceno le na ravni 
posamezne transakcije namesto na ravni globalne ocene. Analize so se razvijale v smeri, da se 
ta dva koncepta razlikujeta v osnovnem temelju, v vzrokih in rezultatih. Zadovoljstvo je 
generalno gledano širši koncept kot kakovost storitev, ki se osredotoča predvsem na 
dimenzijo storitev – glede na to, je zaznana kakovost storitve komponenta uporabnikovega 
zadovoljstva (Zeithaml in Bitner 1996, 123). 
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Slika 6: Uporabnikova zaznava kakovosti in uporabnikovo zadovoljstvo 

Vir: Zeithaml in Bitner 1996, 123. 

Zgornja slika ilustrira strinjanje glede razlik med konceptoma kakovosti in zadovoljstva. Kot 
je prikazano, je kakovost opredeljena kot ocena zaznave petih specifičnih dimenzij kakovosti: 
zanesljivost, dovzetnost, zaupanje, vživljanje v čustva drugega, otipljivost. Na zadovoljstvo 
na drugi strani pa poleg kakovosti izdelka oziroma storitve in cene storitve, vplivajo tudi 
situacijski in osebni faktorji (Zeithaml in Bitner 1996, 124). 

Kotler (1996, 40) opredeli zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica 
primerjave med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji. 
Meni, da je stopnja zadovoljstva funkcija razlike med zaznanim delovanjem in pričakovanji. 
Uporabnik tako doživi eno od treh splošnih stopenj zadovoljstva: je nezadovoljen, če izdelek 
ne dosega pričakovanj, je zadovoljen, če izdelek ustreza pričakovanjem, in je izredno 
zadovoljen, vesel in navdušen, če je izdelek presegel pričakovanja. Če na eni strani zaznamo 
izvedbo kot subjektivno ocenitev dejanske izvedbe, pa na drugi strani nastanejo pričakovanja 
na podlagi uporabnikovih preteklih nakupovalnih izkušenj, vpliva prijateljev in znancev, 
sporočil in obljub tržnikov in konkurence. V primeru, da tržniki dvignejo uporabnikova 
pričakovanja previsoko, je zelo verjetno, da bo uporabnik razočaran. V nasprotnem pa velja, 
da v primeru postavitve prenizkih pričakovanj, ne pritegne dovolj uporabnikov, čeprav skoraj 
zagotovo zadovolji tiste, ki kupujejo pri njih. 

Zadovoljstvo potrošnikov ni dovolj za vrhunsko uspešnost. Treba je razumeti tudi druge 
dejavnike, ki vplivajo na njihovo vedenje. Eden izmed njih so vnaprejšnja uporabnikova 
pričakovanja. Preden se uporabnik spusti v odnos s podjetjem, si oblikuje pričakovanja o 
prihodnji izkušnji. Pričakovanja niso toga, nespremenljiva. Lahko se prilagajajo novim 
informacijam, ki jih dobi uporabnik, ali spremenjenim okoliščinam. Glede na uresničljivost 
jih lahko razvrstimo v tri skupine: 
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− želena pričakovanja, ki se nanašajo na raven, za katero je potrošnik prepričan, da bi jo 
moral dobiti; 

− zadostna pričakovanja se nanašajo na najnižjo raven, ki je za potrošnika še sprejemljiva; 
− predvidena pričakovanja pa uporabnik oblikuje na podlagi preteklih izkušenj in so 

navadno nekje med zadostno in želeno ravnijo pričakovanj (Musek Lešnik 2007, 24). 

Potočnik meni, da je zadovoljstvo (oziroma razočaranje, navdušenje) uporabnikov s storitvijo 
odvisno od njihovih subjektivnih pričakovanj, kakšna bi po njihovem osebnem prepričanju 
kakovost storitve morala biti (Potočnik 2000, 181). 

Podjetja morajo razumeti, kako uporabniki zaznajo kakovost in koliko jo pričakujejo. Hkrati 
se morajo potruditi, da ponudijo malo več kakovosti kot njihovi tekmeci, da bodo uporabniki 
zadovoljni. Uporabniki so namreč zadovoljni, kadar so njihova pričakovanja presežena. 
Zadovoljni uporabniki ostanejo zvesti dalj časa, kupijo več so manj občutljivi na ceno in 
imajo dobro mnenje o podjetju. Spremljanje zadovoljstva uporabnikov je ključ do ohranjanja 
uporabnikov (Kotler 1996, 59).  

4.3 Zadovoljstvo in lojalnost, vedenje, vrednost ter ponovni nakup 

Uspeh temelji na filozofiji in praksi marketinga. To pomeni, da je treba vlaganje v raziskave, 
razvoj in sploh v ustvarjalnost prilagoditi tako, da izhajamo iz plačilne sposobnosti tržnih 
strank. Na tej osnovi oblikujemo, razvijamo, proizvajamo in prodajamo tiste izdelke in 
storitve, za katere smo ugotovili družbene potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje 
(Devetak 2008, 281). 

Cena storitev in drugi pogoji obsegajo protivrednost, ki jo dobavitelj pričakuje od uporabnika 
kot plačilo za koristi izdelka (cena, količinski in drugi popusti, čas in kraj izvršitve menjave). 
V trženju med organizacijami pa na ceno vplivajo še nekateri drugi viri in vplivi: 
− vpliv iz okolja – tržišče, konkurenti, razmerja prodajnikov in nabavnikov, odjemalčeve 

zaznave, zakonske omejitve; 
− vplivi iz podjetja – cilji in strategija podjetja, stroški, vrsta proizvoda, finančna donosnost 

in tveganja; 
− vplivi formalnih udeležencev – vršni management, terenski tržniki, poslovodniki v 

trženju, računovodstvo, razvijalci, tehnologi, finančno osebje; 
− vplivi interesnih udeležencev – vsi sodelavci podjetij partnerjev, ki imajo lastne interese v 

organizaciji (Tavčar et al. 1996, 33). 

Raziskava podjetij in uporabnikov iz različnih panog je potrdila, da podjetja z višjo stopnjo 
zadovoljstva uporabnikov dosegajo boljše prodajne rezultate. Rezultati raziskave so potrdili, 
da se zvišanje stopnje zadovoljstva za eno točko povezuje s povišanjem ROI za 11,4 % 
(Musek Lešnik 2007, 20). 
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Vsi uporabniki z zornega kota profita in lojalnosti niso enaki, zato je razlike med njimi treba 
upoštevati s ciljem zagotovitve višje stopnje lojalnosti in profitabilnosti. Nekateri uporabniki 
so namreč donosni (profitabilni) in lojalni, nekateri so profitabilni ampak ne lojalni, nekateri 
lojalni ampak neprofitabilni. Poznamo štiri segmente uporabnikov: 
− ključni uporabniki (profitni in lojalni): ti uporabniki so ključni vir poslovnih rezultatov; 
− uporabniki z rizikom (profitni ampak nelojalni): to so profitni uporabniki, kateri lahko 

prenehajo z nakupi zaradi zmanjšanja zadovoljstva; 
− neprofitni uporabniki (neprofitni ampak lojalni): to so zadovoljni uporabniki, ki pa ne 

prinašajo ustreznih rezultatov; 
− uporabniki, ki rotirajo (neprofitni in nelojalni): to so uporabniki, ki jih lahko pridobimo in 

tudi izgubimo (Best 2004, 19). 

Za uporabnika sestavljata vrednost storitve njena kakovost in cena. Kakovost storitve je 
temelj podpore cenovnem rangu storitve. Toda na storitev ne moremo vedno gledati le v 
smislu dobre in slabe kakovosti, saj na zaznavo vrednosti pogosto vpliva tudi ugled podjetja 
(odgovornost za okolje, državljanske pravice, integriteta organizacije). Le-ta je namreč v 
visoki povezavi s kakovostjo storitve. Koncept vrednosti za uporabnika je tesno povezan z 
njegovim zadovoljstvom. Če so pričakovanja uporabnikov glede kakovosti in cene presežena, 
bo podjetje pridobilo visoko stopnjo njihovega zadovoljstva. Če uporabnikovih pričakovanj 
ne bomo izpolnili, se bo izrazilo njihovo nezadovoljstvo. In ob nižji stopnji zadovoljstva 
uporabnikov je verjetno prenehanje njihovih nakupov pri podjetju (Naumann in Giel 1995, 4). 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev prispeva k zvestobi in v nadaljevanju na povečevanje 
prodaje ter s tem doseganje ustreznega dobička za nadaljnji razvoj. Pri ugotavljanju 
zadovoljstva uporabnikov se v praski srečujemo z ugotavljanjem objektivne kakovosti in 
zaznane kakovosti. Objektivna kakovost je tista, ki jo določa proizvajalec glede na izmerljive 
karakteristike izdelka, zaznana pa je tista, ki jo uporabnik ovrednoti (Devetak 2008, 284). 

Zadovoljstvo je čustveni odgovor na doživeto izkušnjo, opravljeni nakup in prejeto storitev. 
Čeprav je občutek zadovoljstva čustveni odziv, ima tako čustvene kot tudi kognitivne vzroke 
(Musek Lešnik 2008, 26). 

Podjetje ima z vidika zadovoljstva in zvestobe tri skupine uporabnikov: 
− nezadovoljne, ki zaradi negativnih izkušenj iščejo drugega ponudnika; 
− zadovoljne, ki se verjetno vračajo, a so lahko kljub pozitivnim izkušnjam odprti za boljšo 

priložnost in ranljivi za konkurenčne ponudbe; 
− zveste, ki so ne samo zadovoljni, ampak se tudi vedno znova vračajo kljub pritiskom in 

konkurenčnim ponudbam drugih podjetij (Musek Lešnik 2007, 15). 

Nezadovoljni potrošniki so skupina, ki jim večina podjetij posveča dosti manj pozornosti, kot 
bi bilo potrebno – povprečno podjetje letno izgubi 20 % svojih uporabnikov zaradi 
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nezadovoljstva; več kot 90 % nezadovoljnih uporabnikov se nikoli ne vrne; nezadovoljen 
uporabnik svojo izkušnjo pove v povprečju 8 do 16 ljudem. Pomembna je tudi informacija, da 
ima lahko zmanjšanje števila uporabnikov, ki prebegnejo drugam, le za 2 % podoben 
ekonomski učinek kot znižanje stroškov za 10 %. 

Če je zadovoljstvo eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in uporabnikom, je z 
nezadovoljstvom povsem drugače. Za uporabnika je občutek nezadovoljstva neprijeten. Za 
podjetje lahko pomeni tisti šum v odnosu z uporabnikom, ki usodno vpliva na predčasno 
prekinitev odnosa ali vsaj njegovo rahljanje (Musek Lešnik 2008, 32). 

Glede na to, da je mnogo dražje pridobiti nove uporabnike kot pa obdržati stare, je bolj 
smortno obdržati uporabnike kot pa pridobiti nove. Obdržimo pa lahko edino zadovoljne 
uporabnike. Kotler nadalje meni, da zadovoljen uporabnik kupi več in ostane zvest dalj časa, 
kupuje izdelke, ki jih podjetje uvaja na novo, hvali podjetje in njegove izdelke, ne opazi 
drugih blagovnih znamk ter podjetju posreduje svoja opažanja in zamisli o izdelku/storitvi. 
(Kotler 1996, 21). 

Zadovoljstvo uporabnikov je izvrsten pokazatelj in barometer bodočih prihodkov in 
poslovnega rezultata. Če je zadovoljstvo uporabnikov v upadu, je to lahko zgodnji opozorilni 
signal, ki omogoča možnost za korekcijo problema, še preden je nastala dejanska škoda (Best 
2004, 11).  

Razmerje med zadovoljstvom uporabnikov in zadržanjem uporabnikov se lahko opredeli 
relativno enostavno. Na primer: na manj konkurenčnih trgih je uporabnike enostavneje 
zadržati kljub slabši stopnji zadovoljstva, ker je le malo nadomestkov ali pa so stroški 
prestopa previsoki. Na bolj konkurenčnem trgu z mnogo možnostmi in nizkimi stroški 
prehoda celo relativno visoka stopnja zadovoljstva ne more zadržati uporabnikovega odhoda 
(Best 2004, 15). 

Več študij je pokazalo, da sta visoka stopnja zadovoljstva in velik delež stalnih uporabnikov 
močno medsebojno povezana in prav tako tudi z dobičkonosnostjo podjetja. Te študije so tudi 
pokazale, da je približno 5-krat dražje pridobiti novega uporabnika kot pa zadržati 
obstoječega. Ko postanejo uporabniki vse bolj zahtevni in se hkrati povečuje tudi konkurenca, 
je povečevanje visoke stopnje zadovoljstva ključno za obstoj. Podjetja z nizko stopnjo 
uporabnikovega zadovoljstva bodo soočena s kontinuiranim odlivom baze uporabnikov, kar 
se bo pokazalo v zmanjšanju tržnih deležev (Naumann in Giel 1995, 5).  

Zadovoljen uporabnik se bo vračal, bo zvest naročnik, povečeval bo naročila in širil nabor 
uporabnikov ter prispeval k utrjevanju ugleda podjetja (Devetak 2007, 361). 
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Tudi Kotler (1996, 46–48) razlaga, da je bolj treba zadržati svoje stare uporabnike kot pa 
iskati nove. Pridobivanje novega uporabnika stane 5-krat več kot pa zadržati in razveseliti 
starega uporabnika.  

Večkrat se marketing usmerja zgolj na iskanje novih uporabnikov, manj pozornosti pa se 
namenja obstoječim uporabnikom. Nekatere raziskave so tako na primer pokazale, da je kar 
75 % marketinških sredstev namenjenih iskanju novih uporabnikov, preostanek pa se deli na 
vse druge marketinške aktivnosti, med njimi pa zelo majhen del odpade na aktivnosti 
zadržanja obstoječih uporabnikov. Hkrati s tem je bilo dokazano pravilo, po katerem podjetje 
pridobiva vedno več dobička, čim dalj zadrži obstoječega uporabnika (Tavčar et al. 1996, 
158).  

Zadovoljstvo potrošnikov je pomemben dejavnik njihove zvestobe. Zvestoba pa ima zelo 
oprijemljive konkretne posledice. Ne samo, da je zvest uporabnik najmanj drag, zahteva manj 
dodatnih storitev, oglasi se večkrat, manj je občutljiv na ceno in prispeva k najvarčnejši 
metodi pridobivanja novih uporabnikov – širjenju dobrega glasu in priporočil (Musek Lešnik 
2007, 14). 

Merjenje zadovoljstva strank oziroma potrošnikov ni le trenuten trend v tržnem raziskovanju, 
temveč odraz situacije na trgu. Podjetje, ki pozna mnenja in stališča svojih strank, lahko bolje 
zadovolji njihove potrebe, ob tem pa ima v čedalje bolj konkurenčnem okolju možnost za 
boljše poslovne odločitve. Zadovoljen uporabnik je praviloma tudi zvest uporabnik, pot k 
zadovoljstvu strank pa je dolgoročen in kompleksen projekt. Zadovoljstvo uporabnikov je 
torej tesno povezano z njihovo zvestobo, saj je zvestoba najmočnejša pri tistih uporabnikih, ki 
so zelo zadovoljni z izdelkom oziroma s storitvijo. Zelo zadovoljni uporabniki so izbranemu 
podjetju tudi zelo zvesti. Kar 95 % zelo zadovoljnih uporabnikov je tudi zvestih. Od 
zadovoljnih uporabnikov jih je več kot polovica (65 %) zvestih. Tisti, ki so le povprečno 
zadovoljni (niti zadovoljni, niti nezadovoljni), pa se hitreje odločijo za odhod h konkurenci, 
saj je med njimi le 15 % takšnih, ki so podjetju zvesti. Nezadovoljni uporabniki pa izbranemu 
podjetju niso zvesti (do 2 %) in verjetno le čakajo na priložnost, da odidejo h konkurenci 
(Kavran 2001). 

Podjetje lahko na dva načina zadrži uporabnike, in sicer: 
− uporabniku otežkoči zamenjavo – uporabniki ne bodo pripravljeni zamenjati dobavitelja, 

če jih bo to veliko stalo (stroški iskanja novega dobavitelja, izguba popusta, ki ga dobi 
zvesti uporabnik itd.); 

− uporabniku posreduje veliko mero zadovoljstva – konkurent se ne bo mogel enostavno 
izogniti oviram, npr. z nižjo ceno ali z drugačnimi spodbudami. To pa se najlaže in 
najučinkoviteje doseže s trženjem, kjer mora biti poudarek na »dobrih« odnosih (Kotler 
1998, 48). 
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4.4 Povzetek ugotovitev 

Podjetja so na trgu zaradi uporabnikov in ne obratno. To vodilo mora imeti v mislih 
management, če želi na zahtevnem trgu pridobiti naklonjenost uporabnikov v svojih ciljnih 
skupinah. 

Kljub temu, da uporabnike segmentiramo, imajo specifične potrebe. Tem potrebam se je treba 
kar najbolj prilagoditi s ponudbo izdelkov oziroma storitev. Gledano skozi oči uporabnika 
ponudba osnovnega izdelka ali storitve ne zadošča več, saj hoče uporabnik še več, hoče nekaj, 
kar ga bo pritegnilo in zaradi česar se bo odločil za določen nakup. Podjetja zato svoji 
temeljni ponudbi (ali izdelku ali storitvi) dodajajo spremljajoče elemente in s tem 
oplemenitijo osnovno različico. To ne velja samo za ponudbo izdelkov, ki jim dodajamo 
storitvena dopolnila, temveč tudi za storitve, ki jim dodajamo elemente neoprijemljivega 
značaja (storitev kot dopolnilni element temeljne/osnovne storitve).  

Seveda mora biti usmeritev managementa povečevanje kakovosti izdelka ali kakovosti 
izvedbe storitve v tistih segmentih in s tistimi elementi, ki imajo za uporabnika kar največji 
pomen. Nesmiselno je vlagati sredstva v izboljšanje izdelka ali storitve, če ta za uporabnika ni 
pomemben. 

Še veliko bolj kot na porabniškem trgu prihaja na medorganizacijskem trgu do zelo 
racionalnih odločitev za nakup. Uporabniki na individualni ravni (porabniški trg) so v 
nekaterih nakupnih primerih v aktivnost nakupa vključeni čustveno, kar pa ne velja za 
medorganizacijski trg, kjer je v večini primerov merilo nakupa povezava cena – korist –
kakovost. 

Zadovoljstvo uporabnikov je zahtevna kategorija in je odvisna od mnogih dejavnikov, ki so 
med seboj lahko povezani ali pa tudi ne. Zato je njeno proučevanje še posebej težko. Poleg 
zadovoljstva so pomembni dejavniki še lojalnost, vedenje, vrednost, ponovni nakup. Situacija 
je še bolj kompleksna, ko zadovoljstvo povežemo z izdelkom oziroma storitvijo ter njuno 
kakovostjo.  

Uporabniki bodo zadovoljni, če bodo za svoj denar dobili tisto, kar so pričakovali oziroma 
tudi nekaj več. Podjetja pa lahko vplivajo na dejanska pričakovanja uporabnikov s politiko 
komuniciranja, cenovno politiko in fizično podporo in preteklimi izkušnjami uporabnikov s 
podjetjem. Moramo se zavedati, da na pričakovanja uporabnikov vplivajo tudi drugi 
dejavniki, ki jih organizacija praviloma ne more uravnavati: osebne potrebe uporabnikov, 
komuniciranje od ust do ust, pretekle izkušnje s sorodnimi organizacijami idr. Povečevanje 
zaznane vrednosti storitev lahko bistveno spodbudimo z učinkovitim upravljanjem vseh 
elementov zaznane vrednosti: z ugodnimi izidi storitev, ki prinašajo koristi za uporabnike, z 
visoko kakovostjo procesov izvajanja storitev, s primerno ceno in z zniževanjem drugih 
stroškov pridobivanja storitev (z lahko dostopnostjo, varnostjo in zmanjševanjem drugih 
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tveganj). Za doseganje ugodne stopnje zadovoljstva uporabnikov mora organizacija 
uravnotežiti dejavnike dejanskih pričakovanj z dejavniki zaznane vrednosti storitev. 

Uporabniki so danes zaradi vse večje izbire in drugih trendov v okolju čedalje bolj občutljivi 
na vrednost ponudbe, pri čemer nenehno povečujejo svoja pričakovanja. Prizadevajo si, da bi 
izidi storitev in kakovost izvajanja storitev vse bolj presegali ceno storitev in stroške 
njihovega pridobivanja. 
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5 MERJENJE IN MANAGEMENT ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 

Podjetje se mora zavedati, da zvest uporabnik prinese z leti ogromno denarja in zato bi bilo za 
vsako podjetje nespametno tvegati in preslišati želje, pritožbe in pričakovanja uporabnika. Za 
dober poslovni uspeh mora podjetje spremljati zadovoljstvo uporabnikov. Za merjenje 
zadovoljstva uporabnikov obstaja veliko metod, od enostavnih pa vse do bolj zapletenih. 
Glede na osnovne podatke lahko metode temeljijo na obstoječih oziroma sekundarnih 
podatkih ali na primarnih podatkih, ki so pridobljeni v neposrednih stikih z uporabniki. 
Uporaba le ene metode navadno ne daje dovolj informacij o celostnem vtisu izdelka oziroma 
storitve na uporabnika, preveliko število uporabljenih metod pa po drugi strani ni primerno, 
saj lahko vnese zmedo in zamegli realno sliko. 

5.1 Razlogi za merjenje zadovoljstva uporabnikov 

Temelji učinkovite strategije za zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov morajo biti zanesljivi 
podatki o obstoječem zadovoljstvu. Brez veljavnih podatkov lahko kakršni koli načrti zgrešijo 
cilj. Musek Lešnik nadalje ugotavlja, da je pri merjenju zadovoljstva pomembno, da podjetje 
vanj zajame ključna področja in dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu (ali nezadovoljstvu) 
uporabnikov. Osnova za seznam teh področij so lahko splošni dejavniki zadovoljstva, ki pa 
jih je treba prilagoditi specifičnim okoliščinam podjetja. Po drugi strani pa lahko slabi podatki 
velikokrat naredijo več škode kot koristi. Nekatere pogoste napake pri merjenju zadovoljstva 
so: 
− nepoznavanje specifičnih okoliščin podjetja ter tako uporaba splošnih instrumentov za 

merjenje zadovoljstva; 
− osredotočenje zgolj na podatke o zadovoljstvu, ne pa tudi o nezadovoljstvu; 
− zadovoljitev s površnimi podatki o zadovoljstvu, namesto da bi se izvedla še globinska 

raziskava vzrokov za zatečeno stanje; 
− ne ločijo se različne skupine uporabnikov (Musek Lešnik 2007, 38). 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev prispeva k zvestobi in v nadaljevanju na povečanje prodaje 
ter s tem doseganje ustreznega dobička za nadaljnji razvoj. Pri tem je pomembno tudi 
zadovoljstvo zaposlenih. Od njih je namreč odvisna kakovost in storilnost (Devetak 2007, 
369).  

Ocena elementov storitve pri uporabnikih kot tudi njihova proizvodnja in trženje pri 
ponudnikih storitev se razlikuje od izdelkov zaradi neotipljivosti (nesnovnost), variabilnosti in 
neločljivosti. Te značilnosti storitev otežujejo definicijo in merjenje kakovosti storitev. Med 
njimi najbolj izstopa neotipljivost, ki je tudi glavna lastnost, ki loči izdelek od storitve. 
Nekateri menijo, da je prav nesnovnost razlog za spremenljivost, neločljivost in minljivost 
storitev. Avtor ugotavlja, da lahko s kakovostjo storitev doseženo koristi v večjem tržnem 
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deležu, večjem ROI kot tudi v zmanjševanju proizvodnih stroškov ter povečanju 
produktivnosti (Pleger Bebko 2000, 9). 

Vsa podjetja bi morala redno ocenjevati zadovoljstvo svojih uporabnikov in ugotavljati, ali so 
s ponujenimi izdelki oziroma storitvami zadovoljni ali nezadovoljni. S tem bi prišli do 
informacij, kako lahko svoje poslovanje izboljšajo v prihodnosti. 

Merjenje zadovoljstva uporabnikov podjetja uporabljajo zaradi pridobivanja informacij in z 
namenom komuniciranja z uporabniki. Z merjenjem zadovoljstva se podjetja približajo 
uporabniku, saj hočejo razumeti, kaj je za uporabnika najpomembnejše, kateri elementi 
vplivajo na uporabnikovo fazo odločanja, ter oceniti sposobnost zadovoljevanja vsakega 
izmed elementov. Podjetja želijo nadalje konstantno izboljševati sistem merjenja 
zadovoljstva, zagotoviti uvedbo izboljšav, osredotočenih na posamezne uporabnike. To 
zahteva oblikovanje baz podatkov ne le za sledenje obsega prodaje, temveč tudi za vire za 
inovacije. Z merjenjem zadovoljstva merimo tudi konkurenčne prednosti in slabosti, s čimer 
opredelimo uporabnikove zaznave glede konkurenčnih možnosti (Pizam in Ellis 1999, 334-
335).  

Načrtno in redno zbiranje podatkov o zadovoljstvu uporabnikov je pomembno orodje za: 
− odpravljanje napak, ki vplivajo na nezadovoljstvo uporabnikov; 
− razvijanje strategij za spreminjanje nezadovoljstva v zadovoljstvo; 
− utrjevanje najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na visoko zadovoljstvo; 
− utrjevanje dolgotrajnih odnosov z zvestimi uporabniki (Musek Lešnik 2008, 44). 

5.2 Stopnje merjenja zadovoljstva uporabnikov 

Kakovost storitve je veliko težje ugotavljati oziroma ocenjevati kot kakovost izdelka. Lahko 
rečemo, da je kakovost storitev v veliki meri odvisna od pričakovanja uporabnika v primerjavi 
z zaznavanjem dejanske izvedbe storitve (Devetak 2007, 362).  

Razvila sta se dva koncepta zadovoljstva uporabnikov. Prvi koncept se nanaša na 
zadovoljstvo posamezne transakcije, drugi pa na kumulativno zadovoljstvo. Tradicionalni 
pogled opredeljuje zadovoljstvo kot ponakupno sodbo določene transakcije. Kumulativni 
vpogled v zadovoljstvo uporabnikov pa je po drugi strani sodobnejši vpogled, kumulativno 
zadovoljstvo z vsemi predhodnimi izkušnjami pri nakupih skozi čas. Predstavlja namreč 
rezultat procesa učenja, s čimer se uporabniki učijo oziroma spomnijo zadovoljstva z vsemi 
predhodnimi transakcijami. Podjetja v marketinškem procesu so bolj zainteresirana za 
kumulativni pogled na zadovoljstvo uporabnikov (Sharma, Niedrich in Dobbins 1999, 233-
234). 
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Sistematično spremljanje zadovoljstva skozi čas lahko zagotovi uporabne diagnostične 
informacije za managerje. Proces sistematičnega spremljanja zadovoljstva je prikazan na 
spodnji sliki in poteka v naslednjih korakih: 
− postavitev jasnih ciljev in jasnega nivoja zadovoljstva, katerega želi podjetje doseči; 
− za dosego ciljnega nivoja zadovoljstva je treba razviti in izvesti ustrezno strategijo; 
− management mora biti usposobljen, da lahko izmeri in primerja trenuten nivo 

zadovoljstva s ciljnim; 
− v kolikor ciljno zadovoljstvo ni doseženo, mora management identificirati vzroke za 

nedoseganje; 
− po opredelitvi vzrokov za nedoseganje ciljnega nivoja mora management opredeliti 

korektivne ukrepe; 
− v zadnjem koraku je treba oceniti vpliva izvedenih sprememb na zadovoljstvo. 
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Slika 7: Osnovni okvir za merjenje zadovoljstva uporabnikov 

Vir : Sharma, Niedrich in Dobbins 1999, 234. 

5.3 Metode merjenja zadovoljstva uporabnikov 

Metode, ki jih ima podjetje na voljo za merjenje uporabnikovega zadovoljstva, s katerimi 
ugotavljamo vzroke za zadovoljstvo uporabnikov in s katerimi pridemo do učinkovitih 
informacij za poslovno odločanje, so: 
− sistem pritožb in predlogov; 
− ankete o zadovoljstvu uporabnikov (osebno anketiranje, anketiranje po telefonu, pošti); 
− skupinski intervju z uporabniki; 
− skupinski intervjuji z zaposlenimi; 
− namišljeno nakupovanje; 
− analiza izgubljenih uporabnikov (Kotler 1996, 41–43). 
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Pri sistematičnem ugotavljanju in zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov se je smiselno 
osredotočiti na več vrst podatkov, kot so: 
− povratne informacije uporabnikov – včasih se podjetje osredotoči zgolj na vprašalnike in 

ankete za uporabnike, spregleda pa druge pomembne povratne informacije (spontane 
reklamacije, pritožbe, priporočila, pohvale, ipd); 

− povratne informacije različno zadovoljnih uporabnikov – če lahko zadovoljni uporabniki 
povedo veliko, so podatki nezadovoljnih velikokrat skoraj enako (včasih celo še bolj) 
pomembni. Zanemarjanje podatkov, ki jih posredujejo nezadovoljni uporabniki, lahko 
okrni razvoj učinkovitih strategij za zviševanje zadovoljstva; 

− podatki zaposlenih, ki so v stiku z uporabniki – osebje na frontni črti je pomemben vir 
informacij, ki pa jih podjetja včasih ne izkoristijo dovolj učinkovito; 

− podatki drugih zaposlenih in managementa; 
− »trdi podatki« – posredni pokazatelj so tudi ekonomski kazalniki. Vendar lahko 

korelacija med njimi in zadovoljstvom uporabnikom zelo niha, zato je pri vsakem 
vzorčnem sklepanju potrebna previdnost in upoštevanje drugih možnih povezav (Musek 
Lešnik 2008, 45). 

Spremljanje pritožb in predlogov 

Podjetje, usmerjeno k uporabnikom, bo uporabilo ta najenostavnejši način merjenja, po 
katerem lahko uporabniki dajo pripombe ali pa se pritožijo. Možnosti je veliko, od obrazcev, 
na katerih lahko uporabniki napišejo, kaj jim je všeč in kaj ne. Obstajajo omarice za 
pripombe, brezplačne telefonske linije, prek katerih lahko uporabniki sprašujejo, svetujejo ali 
se pritožijo. Tak pretok informacij prinese podjetjem veliko novih idej im jim hkrati omogoči 
hitrejše reševanje problemov (Kotler 1996, 41). 

Analiza izgubljenih uporabnikov 

Podjetja bi morala vzpostaviti stik z uporabniki, ki so prenehali kupovati pri njih oziroma so 
dobili drugega dobavitelja, da bi izvedela, zakaj se je to zgodilo. Ugotovitev je lahko več, npr. 
previsoka cena, pomanjkljiva storitev, nezanesljivi izdelki. Pomembno je, da se pogovorimo s 
tistimi, ki pri nas ne kupujejo več. Pomembno je tudi, da spremljamo stopnjo osipa 
uporabnikov, ki v primeru, da narašča, jasno kaže, da podjetje ne more zadovoljiti svojih 
uporabnikov (Kotler 1996, 42). 

Ankete o zadovoljstvu uporabnikov 

Podjetje je v zmoti, če meni, da lahko ustvari popolno sliko o zadovoljstvu svojih 
uporabnikov, če je uvedlo zgolj sistem pritožb in pripomb. Treba je uporabiti tudi druge 
metode za ugotavljanje, kot je na primer anketa o zadovoljstvu uporabnikov. Anketne 
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vprašalnike lahko pošiljajo naključno izbranim uporabnikom, da ugotovijo, kaj si mislijo o 
različnih vidikih delovanja podjetja. Skušajo pa pridobiti tudi mnenje uporabnikov o 
delovanju tekmecev (Kotler 1996, 42). Poznamo več vrst vprašalnikov: tiste, ki jih vprašani 
izpolnjujejo sami, ter tiste, ki jih izpolnjujejo spraševalci. Med prve sodijo tisti, ki se pošiljajo 
in se vračajo po pošti, faksu ali v elektronski obliki, med druge pa taki, ki jih izvajamo po 
telefonu ali v obliki intervjuja (Tratnik 2002, 48) 

Namišljeno nakupovanje 

Pri tej metodi najamemo ljudi, da se pretvarjajo, da so potencialni uporabniki, in nam nato 
poročajo o dobrih in slabih izkušnjah pri nakupovanju izdelkov našega podjetja ali 
konkurence. Takšni uporabniki lahko sprožijo tudi konflikte z namenom, da ugotovijo, kako 
dobro se prodajalci znajdejo v določeni situaciji. (Kotler 1996, 42). Metoda je lahko 
problematična z etičnega vidika, lahko je pristranska in pogosto zaradi prepoznavanja 
namišljenega uporabnika neuspešna.  

Intervju uporabnikov 

Intervjuji so kot metoda zbiranja podatkov, tudi za potrebe ugotavljanja zadovoljstva 
uporabnikov, pogosti. Glavna njihova značilnost je osebni pogovor med vprašancem in 
spraševalcem. Pogovori se lahko gibljejo od zelo formalnih, uradnih do zelo neformalnih, 
sproščenih. Vprašanja so lahko standardizirana ali pa odprta. Pri fenomenološkem 
raziskovanju se pripravijo poglobljeni intervjuji z odprtimi vprašanji. Če pa bomo zbirali 
podatke po pozitivističnem pristopu, pa bo intervju najverjetneje strukturiran (Tratnik 2002, 
52). Poznamo tako posamezne kot tudi skupinske intervjuje. 

Opazovanje 

Pri tej metodi proučujemo navade in obnašanje ljudi. Lahko jih konkretno povprašamo o 
njihovem obnašanju oziroma o obnašanju drugih, s čimer pridobimo podatke o njihovem 
videnju in razumevanju oblik vedenja. Druga različica pa je, da obnašanje ali vedenje 
opazujemo sami. Obstajata neposredno opazovanje – kakovostno, ki se osredotoča na mnenje 
ljudi o njihovih dejanjih, ter strukturirano opazovanje, pri katerem so v ospredju številke o 
pogostosti nekih dejanj (Tratnik 2002, 58). 

Pri vsem tem je treba opozoriti, da obstajajo nekateri problemi pri merjenju zadovoljstva 
uporabnikov. Dva uporabnika lahko različno razumeta in interpretirata nek pojav, podjetje 
lahko ravna pred izvedbo z uporabniki drugače kot običajno, uporabniki lahko prikažejo višjo 
stopnjo nezadovoljstva, da bi dobili več ugodnosti, popusta. 
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5.4 Opredelitev managementa zadovoljstva uporabnikov 

V preteklosti so prednosti podjetij, kot so tehnologija, inovacije, ekonomija obsega, dopuščala 
podjetjem osredotočanje svojih naporov znotraj podjetij in so omogočala uspeh. Danes se 
notranje osredotočenje spreminja na osredotočenje navzven – na uporabnika. Podjetja se 
zavedajo, da če se ne upošteva uporabnikovih potreb, še tako velika tehnična prednost ne bo 
prinesla uspeha. Zadovoljstvo uporabnikov in osredotočenje na uporabnika sta trenutno 
najmočnejša trenda, ki se oblikujeta v marketingu in podjetniških strategijah (Zeithaml in 
Bitner 1996, 31). 

V projekt merjenja zadovoljstva potrošnikov naj bi bili vključeni vsi zaposleni v podjetju. 
Vendar pa ni dovolj le merjenje, saj to le nakaže področja, kjer so potrebne izboljšave, ne 
more pa rešiti ugotovljenih razkorakov med pričakovanim in dobljenim. Zato je pomemben 
celovit pristop k spremljanju zadovoljstva strank, s katerim se ne le spremlja, temveč tudi 
izboljšuje njihovo zadovoljstvo. V dejavnosti celovitega pristopa sodijo spoznavanje pogleda 
zaposlenih na zadovoljstvo potrošnikov in uporaba internih virov (npr. analiza pritožb ali 
izgubljenih strank); spoznavanje pogleda na zadovoljstvo strank s storitvami ali izdelki; 
oblikovanje vprašalnika za kvantitativno merjenje zadovoljstva na podlagi notranjih in 
zunanjih informacij; oblikovanje vzorca; izvedba merjenja; analiza in vrednotenje rezultatov, 
implementacija rezultatov; predstavitev rezultatov zaposlenim; delavnice v podjetju, 
svetovanje; uvajanje novih marketinških dejavnosti; preverjanje uspešnosti novih dejavnosti 
in ponavljanje merjenja zadovoljstva (Kavran 2001).  

Namen preučevanja oziroma raziskave o zadovoljstvu uporabnikov ni samo, da vodstvo 
podjetja ugotovi, kako zadovoljni so le-ti z njihovimi izdelki oziroma storitvami, ampak da 
tudi določi področja, na katerih bo povečanje zadovoljstva povečalo tudi prodajo oziroma 
število ponovni nakupov. Poleg ugotavljanja zadovoljstva so razlogi za raziskavo tudi: 
− osredotočanje na izboljšanje kakovosti storitev; 
− ugotovitev uspešnosti prejšnjih ukrepov; 
− odkritje prednosti in pomanjkljivosti svojih storitev v primerjavi s storitvami najboljših 

konkurenčnih podjetij (benchmarking) (Potočnik 2000, 187–189). 

Stalno povečevanje stopnje uporabnikovih pričakovanj pomeni, da nobeno podjetje ne more 
biti zadovoljno z obstoječim uspehom. Uporabniki enostavno zahtevajo, da podjetje poveča 
obstoječ nivo sposobnosti. Ne strinjajo pa se uporabniki z vsako izboljšavo, temveč zahtevajo 
samo tista izboljšanja, ki povečujejo pridobljeno vrednost. Glavni izziv za management je 
torej najti poti za povečanje uporabnikove prejete vrednosti. To nas postavi pred dejstvo, da 
moramo odgovoriti na dve vprašanji, ki si jih moramo neprestano zastavljati: »kaj« mora biti 
narejeno, da povečamo vrednost za uporabnika, in »kako« bomo izboljšali našo storitev, da bo 
boljša od drugih. Če je prvo vprašanje osredotočeno navzven na uporabnika, pa je drugo 
navznoter. 
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Pri vprašanju »kaj«, mora podjetje jasno identificirati elemente, ki prinašajo dodatno vrednost 
za uporabnika. V primeru povečanja sposobnosti pri elementih, ki so v skladu z 
uporabnikovim pričakovanjem, bodo povečala vrednost za uporabnika in se bodo odrazila v 
večjem uporabnikovem zadovoljstvu. Izboljšanje sposobnosti na področjih, ki za uporabnika 
niso pomembna, povzročijo dodatne stroške, vendar ne bodo povečala dodatne vrednosti za 
uporabnika ali njegovega zadovoljstva. Vprašanje »kako« zahteva, da podjetje kreativno in 
inovativno prilagodi svoje notranje procese in izboljša element storitve glede na zahteve 
uporabnika. To vprašanje zahteva od podjetja analizo obstoječega načina dela in vzpostavitev 
mehanizmov za zajem inovativnih idej, kjer koli obstajajo (Naumann in Giel 1995, 7).  

Da bo merjenje zadovoljstva imelo pravo vrednost, mora biti usklajeno in vgrajeno v 
podjetniško kulturo. Če je merjenje zadovoljstva le neka aktivnost, bo predstavljala le majhno 
uporabno vrednost, čeprav verjetno ne bo povsem zapravljen čas, svojih potencialov pa 
verjetno ne bo realiziralo. Če pa je merjenje zadovoljstva ena izmed vrednot podjetja, pa so 
lahko rezultati impresivni.  

Merjenje zadovoljstva predstavlja le del celovitega managementa zadovoljstva uporabnikov. 
Vpetost merjenja zadovoljstva v celovito obvladovanje managementa zadovoljstva 
uporabnikov je prikazana na naslednji sliki: 

 

Slika 8: Vpetost merjenja zadovoljstva v management zadovoljstva 

Vir: Prirejeno po Naumann in Giel 1995, 14. 
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Management zadovoljstva je v bistvu formalni mehanizem za pridobivanje idej za izboljšave 
in inovacije pri uporabnikih. Je mehanizem za pridobivanje, analiziranje in uporabo 
uporabnikovih informacij glede pričakovanj in njihovo vključitev v organizacijski proces 
učenja. 

Ključne usmeritve procesa managementa zadovoljstva so: 
− ugotovitev pričakovanj uporabnikov, ki so dosežena ali presežena; 
− razdelitev pričakovanj storitve na posamezne elemente; 
− cilj procesa managementa zadovoljstva je več kot le zbiranje podatkov o pričakovanjih, 

zaznavi in sposobnostih. Zajeti mora tudi tiste kakovostne ideje, ki se nikoli ne pokažejo 
pri tradicionalnih tržnih raziskavah; 

− management zadovoljstva se kot rezultat ne izkazuje le v odgovoru na vprašanje, kaj 
mora biti storjeno za izboljšanje vrednosti za uporabnika, temveč tudi kako je lahko 
proces izboljšan. Podatki morajo biti dostopni posameznim delovnim okoljem, ki bodo 
lahko implementirala spremembe procesa in vedenja; 

− v okviru managementa zadovoljstva lahko zagotavljamo tudi informacije o prednosti 
naših konkurentov, kar predstavlja osnovo za identifikacijo konkurenčnih prednosti in 
pomanjkljivosti; 

− ne nazadnje je donosnost končni učinek merjenja in managementa zadovoljstva 
uporabnikov. Po vsakokratni iteraciji so proces in rezultati boljši, in ko se podatki zbirajo 
skozi večletno obdobje in ko se procesi sproti prilagajajo, se lahko dejansko kvantitativno 
opredeli vpliv uporabnikovega zadovoljstva na donosnost podjetja, tržni delež ali kateri 
drug kazalnik. 

5.5 Povzetek ugotovitev  

Lastnike in management seveda zanima informacija, kako so njihovi uporabniki zadovoljni s 
storitvenim portfeljem. Vendar se lastniki in managerji ne smejo zadovoljiti s trenutno 
informacijo o stopnji zadovoljstva, temveč morajo gledati na zadovoljstvo v povezavi s 
časovno komponento, torej z dinamiko in gibanjem zadovoljstva v opredeljenem časovnem 
horizontu. Ali se zadovoljstvo povečuje ali le ostaja na enakem nivoju? Odgovor na vprašanje 
je za podjetje zelo pomemben. Toda ne sme ostati pri tem, da spremljamo gibanje in smeri 
gibanja zadovoljstva, temveč je treba na gibanje in jakost zavestno vplivati. 

Aktivnosti v povezavi z upravljanjem zadovoljstva se ne smejo izvajati le v okviru 
organizacijskih enot za izvajanje tržnih raziskav. Ideja o obvladovanju in celovitem 
upravljanju zadovoljstva mora biti prisotna na vseh nivojih organizacije, od lastnikov vse do 
izvedbenih struktur delavcev. Še najbolje bi bilo, da bi bila ta ideja del poslovne kulture 
podjetja. Odgovornost in pristojnost za zadovoljstvo mora biti jasno definirana in jo je le tako 
mogoče kakovostno obvladovati. 
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6 KONKURENČNOST  

Poslovno okolje postaja za podjetja vse bolj tekmovalno in agresivno. Veliko število 
ponudnikov podjetja sili v razlikovanje, ki je za njihovo preživetje nujno. Vprašanje pa je, 
kako se od konkurence razlikovati in na ta način pred njo pridobiti prednost. V tem poglavju 
bomo obdelali pojem in teorije konkurenčnosti, elemente konkurenčnosti in povezavo med 
kakovostjo, zadovoljstvom in konkurenčnostjo. 

6.1 Pojem in teorije konkurenčnosti 

Dubrovski meni, da je konkurenca označba za poslovno ravnanje med soponudniki 
(sopovpraševalci) na trgu oziroma za tržno tekmovanje med več ponudniki (več 
povpraševalci), zato jo moramo razumeti kot prizadevanje dveh ali več oseb oziroma podjetij, 
da dosežejo istočasno na enakem ali podobnem področju enak, vendar številčno omejen cilj. 
Po drugi strani pa lahko konkurenca pomeni tudi nosilce (izvajalce) konkurenčnih aktivnosti, 
konkurente. Proces izvajanja konkurenčnih aktivnosti pa je konkuriranje (Dubrovski 2006, 
99). 

Bistvo opredelitve konkurenčnosti in konkurenčnih strategij po Porterju je povezava podjetja 
z njegovim okoljem. Okolje ima na podjetje zelo velik vpliv in vključuje socialne kot tudi 
ekonomske sile. Ključni vidik okolja podjetja predstavlja panoga, v kateri podjetje konkurira. 
Porter nadalje tudi navaja, da jakost konkurence ni stvar naključij ali slabe sreče, temveč je 
ukoreninjena v osnovnih ekonomskih strukturah in gre prek vedenj obstoječih konkurentov. 
Moč konkurence je odvisna od petih osnovnih sil konkurence, katerih skupna moč opredeljuje 
dokončen potencialni profit, ki se lahko meri v dolgoročnem donosu na kapital. Konkurenčne 
sile so konkurenčnost znotraj obstoječih podjetij, nevarnosti nadomestnih izdelkov oziroma 
storitev, nakupna moč uporabnikov, prodajna moč dobaviteljev ter nevarnosti novih vstopov v 
panogo (Porter 1998, 3). 

Konkurenčnost se poraja iz ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Poznavanje 
sposobnosti, prednosti in slabosti konkurence je prav tako pomembno kot poznavanje lastne 
organizacije, saj le tako lahko dobite realno predstavo o položaju vašega podjetja na trgu 
(Tavčar et al. 1996, 61). 

Konkurenčno prednost podjetja kaže razumeti kot prednostni položaj podjetja na trgu v 
primerjavi s konkurenti. Iz te opredelitve je moč razbrati dva ključna atributa konkurenčne 
prednosti, ki sta pozicijsko gledanje in relativnost. Pri pozicijskem gledanju gre za prednostni 
položaj in pozicijo podjetja v panogi oziroma na trgu, pri relativnosti pa gre za relativno 
primerjavo podjetja, ki je glede nečesa v prednosti pred konkurenti. Tu gre potemtakem za 
neke vrste benchmarking, saj se je vedno treba vprašati, kaj primerjati ter glede na koga se 
primerjati (Pučko, Čater in Buhovac Rejc 2006, 31) 
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Konkurenčno prednost Lautenslager opredeljuje kot koristi, ki jo podjetje nudi v nasprotju s 
konkurenco, ki teh koristi ne nudi. V kolikor podjetje uporabnikom ponudi le eno korist več 
od konkurence, potem ima podjetje konkurenčno prednost. Tu je treba biti pazljiv, saj je tu 
situacija lahko tudi nasprotna. Lahko ima tudi konkurenca konkurenčno prednost. Uporabnik 
izbere določen izdelek tega podjetja raje kot od konkurenčnega, ker ima od njega koristi. S 
tem ima podjetje konkurenčno prednost. Pridobiti konkurenčno prednost in ostati pred 
konkurenco je ključna marketinška komponenta uspešnega poslovanja. Da bi to lahko 
uspešno izvajali je treba imeti opredeljene vsa edinstvene prednosti, ki jih nudite 
uporabnikom (Lautenslager 2007). 

V povezavi s petimi konkurenčnimi silami, obstajajo tri potencialno uspešni pristopi k 
prevladi nad drugimi podjetji v panogi, in sicer stroškovna prevlada, diferenciacija in 
osredotočenje. Pomen prve strategije je postal močnejši po popularizaciji koncepta krivulje 
izkušenj. Stroškovna prevlada zahteva agresivno oblikovanje proizvodnih kapacitet, znižanje 
stroškov na podlagi izkušenj, zmanjšanje stroškov raziskav in razvoja, prodajnih aktivnosti in 
oglaševanja. Glavni poudarek je na nadzoru stroškov. Druga strategija se nanaša na 
diferenciacijo izdelkov oziroma storitev, ki jih podjetje ponuja, z nečim kar v panogi še ne 
obstaja. Nanaša se lahko na razlikovanje dizajna, tehnologije, servisa uporabnikom, 
distribucije, rezervnih delov. Fokus se kot tretja strategija nanaša na določene ciljne skupine 
uporabnikov, proizvodnih linij izdelkov ali geografske trge (Porter 1998, 35). 

 Enako razglabljajo tudi Pučko, Čater in Buhovac Rejc, ki menijo, da je kot dve osnovni 
obliki konkurenčne prednosti podjetja kaže obravnavati nižje cene in diferenciacijo (Pučko, 
Čater in Buhovac Rejc 2006, 32). 

Barney in Hesterly menita, da ima podjetje konkurenčno prednost, ko je sposobno generirati 
večjo ekonomsko vrednost kot konkurenčna podjetja. Ekonomsko vrednost pa obravnavata 
kot razliko med zaznanimi vrednostmi uporabnika pri uporabi izdelkov oziroma storitev v 
primerjavi s stroškovno ceno izdelka ali storitve. Hkrati pa ima podjetje konkurenčno 
prednost takrat, ko je sposobno kreirati večjo vrednost, kot so jo sposobni kreirati 
konkurenčna podjetja. Nadalje tudi meni, da je konkurenčna prednost lahko začasna; traja 
lahko zelo kratek čas, ali pa trajna oziroma dolgoročna (Barney in Hesterly 2010, 10). 

Ghemawat navaja, da je konkurenčna prednost odvisna od razmerja med stroški in 
uporabnikovo pripravljenostjo plačati za izdelek oziroma storitev. Za dosego konkurenčne 
prednosti ali večje dodane vrednosti, kot jo dosega konkurenca, se mora podjetje razlikovati 
na dnevni osnovi. Razlikovanje v aktivnostih in njihovih učinkih na relativno stroškovno 
pozicijo in relativno pripravljenostjo za plačilo je treba analizirati v podrobnosti in uporabiti 
za pripravo osnov za realizacijo konkurenčnih prednosti (Ghemawat 2009, 64). 

Besanko, Dranove in Shanley ugotavljajo, da managerji kot konkurenco opredeljujejo 
podjetja, ki ponujajo zamenljive izdelke z njihovimi. Skladno s tem identificirajo 
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konkurenčnost z elastičnostjo povpraševanja, s katero se ugotavlja stopnja, na kateri se izdelki 
medsebojno zamenjujejo. Vpeljujejo tudi pojem direktnega (Honda, Volvo) in indirektnega 
konkurenta (Jeep Grand Cherkees). Če je elastičnost povpraševanja med izdelki relativno 
velika, potem sta podjetji direktna konkurenta (Besanko, Dranove in Shanley 2000, 228). 

Kay povezuje nastanek konkurenčne prednosti na osnovi sposobnosti podjetja, vendar niso 
nujno tudi razločevalne. Podjetje lahko bazira razločevalno sposobnost na temelju inovacij, 
arhitekture sistema odnosov med dobavitelji in uporabniki ter ugledu podjetja. Razločevalna 
sposobnost postane konkurenčna prednost šele, ko je sprejeta v panogi in postavljena na trg. 
Konkurenčno prednost meri kot ustvarjeno dodano vrednost (Kay 1993, 14). 

Literatura navaja mnogo definicij konkurenčne prednosti, hkrati pa obstajajo nestrinjanja 
oziroma celo nekakšna zmešnjava, in sicer nestrinjanje, kako sistemizirati in meriti vrednosti 
(na osnovi trgovanja, povečanja vrednosti lastnikom), pomen rent, nestrinjanje o ustrezni 
uporabi koncepta oportunitetnih stroškov. Avtorja se sprašujeta, ali pomeni konkurenčna 
prednost biti najboljši v panogi oziroma ali imeti na razpolago dovolj virov za zadržanje 
dosežene prednosti (Rumelt in Kunin 2003, 2). 

Obsežne raziskave na področju marketinga in managementa so odkrile potrebo po storitvenih 
strategijah v proizvodnih podjetjih. Nanašale so se na prednosti in koristi, ki jih 
implementacija takšnih strategij storitev prinaša. Sicer pa takšne strategije zaradi močne 
specifike managementa storitev ni mogoče niti ni naravno izvajati za proizvodna podjetja. 
Glavne koristi implementacije tovrstnih strategij so finančne, saj lahko storitve pomembno 
dvignejo prihodke z visokimi stopnjami profitabilnosti, strateške, saj storitve postajajo ena 
najboljših strategij, ki zagotavljajo močno konkurenčno prednost z nudenjem možnosti 
konkurenčnega razlikovanja in tržne, saj so storitvene komponente ključni elementi dobrih 
marketinških strategij (Mathieu 2001, 7).  

Kalmbach in soavtorji so opazili, da storitve niso povezane zgolj s tradicionalnimi ali novo 
nastalimi storitvenimi podjetji, temveč jih razvijajo in nudijo uporabnikom tudi klasična 
industrijska podjetja. Ker se ta vrsta storitev povezuje z industrijskih izdelkom, je ta storitev 
označena kot spremljajoča storitev. Na eni strani je zagotovitev atraktivne spremljajoče 
storitve lahko odločujoča konkurenčna prednost industrijskega podjetja, po drugi strani pa je 
konkurenčna sposobnost panoge odločujoča prednost, da se takšne spremljajoče storitve 
ugodno razvijajo (Kalmbach et al. 2003, 130). 

Konkurenčno prednost in sposobnost lahko podjetja dosežejo tudi s kombinacijo dveh 
strateških pristopov, v kolikor sta pristopa ustrezno kombinirana (pristopa make or buy). Po 
prvem mora podjetje svoje potenciale usmeriti na glavna podjetniška področja oziroma v 
izrabo svojih ključnih sposobnosti podjetja (core competences). Drugi strateški pristop pa je 
outsourcing – kupiti v tistih primerih, ko podjetje nima strateške potrebe niti sposobnosti in 
kapacitet sam izvajati aktivnosti (Quinn in Hilmer 1994, 43–55). 
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Podjetja uporabljajo različne načine v borbi za svoje pozicije na trgu. Intenzivnost soočenja je 
odvisna od različnih faktorjev: 
− proizvajalci in ponudniki storitev v isti panogi; 
− proizvajalci in ponudniki storitev, ki v panogo šele vstopajo; 
− substituti oziroma nadomestki; 
− zahteve uporabnikov po nižanju cen, boljših plačilnih pogojih; 
− želje dobaviteljev po višjih cenah, kratkih plačilnih rokih in rokih garancije (Tavčar et al. 

1996, 60). 

Kovačič in Bosilj menita, da na poslovanje oziroma na njegov položaj vpliva pet tekmovalnih 
sil: pretnja novincev, stopnja tekmovalnosti konkurentov, pritisk nadomestnih izdelkov, 
pogajalska moč uporabnikov in pogajalska moč dobaviteljev. Splet tekmovalnih sil se med 
dejavnostmi razlikuje in s tem določa atraktivnost dejavnosti. Pretnja novincev omejuje 
dobičkonosnost, zmanjšuje privlačnost novincem, ki bi s svojim prihodom povzročili 
povečanje ponudbe in znižanje cen. Pogajalska moč dobaviteljev in uporabnikov vpliva na 
dobičkonosnost podjetja. Tekmovalnost konkurentov s cenovno strategijo ali z višanjem 
stroškov poslovanja pa zmanjšuje dobiček podjetij in panoge kot celota (Kovačič in Bosilj-
Vukšić 2005, 18). 

Proizvodno podjetje, ki je zainteresirano za kakršno koli storitveno strategijo, se ne sme 
ozirati le na pričakovane koristi od implementirane strategije, temveč mora vzeti v obzir tudi 
potrebno investicijo za zagotovitev koristi. Višina investicije mora biti sorazmerna nivoju 
pričakovanih koristi pri implementaciji strategije storitev. Ko začne neko proizvodno podjetje 
v svojo ponudbo vključevati storitve, pomeni to za uporabnike novo vrednost. Nudenje 
storitev vodi podjetje v novo konkurenčno polje – trg storitev. Novo okolje pomeni tudi 
nepričakovane konkurente, ponudnike storitev, distributerje in uporabnike. Da bi podjetje bilo 
učinkovito, mora v novem okolju zgraditi konkurenčno prednost. Za izgradnjo konkurenčne 
prednosti ima podjetje v glavnem tri možnosti, to so: 
− uporaba notranjih virov podjetja – edinstveni viri in znanje zaposlenih, ki niso dostopni 

konkurentom; 
− oslabitev virov konkurenčne prednosti konkurentov; 
− razvoj popolnoma novih virov konkurenčne prednosti (Mathieu 2001, 460). 

6.2 Elementi konkurenčnosti 

Informacijska tehnologija je lahko uporabljena za implementacijo več vrst strategij 
konkurenčnih prednosti, kot so: 
− znižanje stroškov – nižji stroški poslovnih procesov, uporabnikov ali dobaviteljev; 
− razlikovanje – razvoj novih IT oblik za diferenciacijo izdelkov ali storitev; 
− inovativnost – razvoj novih izdelkov oziroma storitev z vključenimi IT komponentami; 
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− razvoj alians – razvoj virtualnih organizacij poslovnih partnerjev; 
− izboljšanje kakovosti in učinkovitosti – IT lahko izboljša kakovost izdelkov oziroma 

storitev, omogoča konstantno izboljševanje učinkoviti poslovnih procesov (O'Brien 1999, 
513). 

Ena izmed strateških poslovnih vrednosti informacijske tehnologije je njena vloga v izvedbi 
ključnih sprememb poslovnih procesov. Le-ta pripomore podjetju izvesti proces ter 
odločitvene procesne učinkovitejše. S tem lahko podjetje zniža stroške, izboljša kakovost, 
izboljša storitve uporabnikom in obvladuje razvoj inovativnih izdelkov za nove trge.  

Uspešno podjetje dobro pozna svoje tekmece, konkurente, ne izbira si le uporabnike, temveč 
tudi konkurente. Tavčar trdi, da si podjetje med konkurenti izbira osnovo za vlogo, po kateri 
kroji strategije svojega trženja. Te vloge so vodja, tekmec, sledilec in specialist (Tavčar et al. 
1996, 27). 

Ko govorimo o konkurenčnih prednostih, moramo razumeti, da tudi te temeljijo na nekih 
osnovah. Kaj sploh so osnove konkurenčne prednosti? Podjetje ima lahko konkurenčno 
prednost le, če ima osnovo konkurenčne prednosti. Konkurenčna prednost v bistvu sploh ne 
obstaja, če si je podjetje ne izoblikuje. Obstajajo le neke osnove za ustvarjanje, ohranjanje in 
razvoj konkurenčne prednosti. Od podjetja pa je odvisno, kako te pogoje izkoristi in kakšno 
konkurenčno prednost si izoblikuje. Osnove se hitro spreminjajo, zato tisto, kar je nekoč 
omogočalo razvijanje konkurenčne prednosti, danes ni nujno več relevantna osnova. Zato so 
podjetja stalno prisiljena iskati nove osnove konkurenčnih prednosti (Pučko, Čater in 
Buhovac Rejc 2006, 34). 

Kot smo že ugotovili, sta dve glavni obliki konkurenčne prednosti nižje cene in diferenciacija. 
Podjetje lahko uporabnike pridobi in zadrži le, če jim ponudi nekaj, kar pri konkurentih še ne 
morejo dobili oziroma ne morejo dobiti na nek želen način ali pa če jim ponuja nekaj, kar pri 
konkurentih sicer lahko dobijo, a le po višji ceni. V prvem primeru govorimo o konkurenčni 
prednosti v obliki diferenciacije, v drugem pa o konkurenčni prednosti v obliki nižjih cen 
prednosti (Pučko, Čater in Buhovac Rejc 2006, 32).  

Tudi Čater v svoji doktorski disertaciji opredeljuje dve osnovni obliki prednosti podjetja – 
nižje cene in diferenciacijo. Postavlja vprašanje, na kaj se lahko diferenciacija nanaša in ali 
niso tudi nižje cene hkrati oblika diferenciacije. Navaja več pojavnih oblik oziroma vrst 
diferenciacije in sicer: 
− diferenciran izdelek oziroma storitev – uporabnik dobi v podjetju točno takšen izdelek, 

kot ga želi, hkrati pa ga ne more dobiti pri konkurentih; 
− celovita ponudba – podjetje se od konkurentov razlikuje glede tega, da uporabniku poleg 

določenega izdelka ponuja še neke podporne ali pa komplementarne izdelke; 
− hitro zadovoljevanje potreb uporabnikov – hiter odziv podjetja je danes namreč nujen, saj 

v večini primerov uporabniki niso pripravljeni čakati; 
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− prilagodljivo zadovoljevanje posebnih potreb uporabnikov – vse pomembnejša oblika 
diferenciacije postaja tudi zadovoljevanje tistih posebnih potreb uporabnikov, s katerimi 
se konkurenti ne želijo ali ne zmorejo ukvarjati; 

− ugled podjetja – podjetja se od konkurentov razlikuje po ugledu oziroma podobi (Čater 
2003, 20). 

V povezavi s prejšnjo opredelitvijo, lahko diferenciacijo nadalje členimo in to z vidika 
posameznih dimenzij storitev. Literatura pri tem navaja predvsem naslednjih osem dimenzij: 
funkcionalnost, dodatki, zanesljivost, skladnost s standardi, trajnost, možnost popravil, 
estetskost ter zaznana kakovost oziroma poslovna odličnost. Navedeno je prikazano v 
naslednji sliki. 

 

Slika 9: Oblike konkurenčne prednosti podjetja 

Vir: Čater 2003, 21. 

Dotakniti pa se je treba tudi vprašanja, kako ugotoviti, ali podjetje sploh ima konkurenčno 
prednost in če da, kolikšna je. Barney in Hesterly pravita, kljub enostavni definiciji 
konkurenčnosti (razlika v zaznani koristi za uporabnika in proizvodnim stroški za podjetje), 
konkurenčne prednosti ni mogoče meriti enostavno in direktno. Koristi so za uporabnika stvar 
osebne zaznave in presoje in to je težko meriti, hkrati pa ni mogoče vedno enostavno 
identificirati vse stroške, povezane s proizvodnjo. Kljub izzivu, ki je povezan z sposobnostjo 
merjenja konkurenčne prednosti sta se oblikovala dva koncepta merjenja: pregled 
učinkovitosti kalkulacij z uporabo analize bilance stanja/uspeha in primerjava z ostalimi 
podjetji ter ekonomska sposobnost podjetja z analizo donosa na kapital ter donosa na sredstva 
– ROE, ROA (Barney in Hesterly 2010, 17).  
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6.3 Kakovost storitev, zadovoljstvo in konkurenčnost 

Prilagajanje poslovne strategije je trajna in najpomembnejša naloga vodstva podjetja. 
Spremembe poslovne strategije se udejanjajo in kažejo skozi spremembe poslovnega modela 
in poslovnih procesov podjetja. V preteklosti so se pojavljali novi uspešnejši poslovni modeli 
in zamirali tisti, ki so bili neuspešni. Priložnost in močno zahtevo po spreminjanju poslovnih 
modelov je v zadnjem obdobju povzročil nagel razvoj informacijske in telekomunikacijske 
tehnologije – imenujemo ga kar generični model elektronskega poslovanja ali kar e-poslovni 
model (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 17). 

Za ponudnike storitev, ki so uspešni v konkurenčnem boju, kjer je odnos z uporabnikom 
pomemben dejavnik uspeha, imajo boljši izhodiščni položaj od tistih, ki so se ukvarjali le s 
takimi uporabniki, ki nabavljajo priložnostno ob ugodnih plačilnih pogojih (Devetak 2008, 
288). 

Pritisk konkurence, povečanje pričakovanj uporabnikov, zvišanje stopnje dobičkonosnosti, 
kakovosten servis uporabnika, povečanje tržnega deleža, hitro spreminjanje tržnih zahtev itd. 
so dejavniki, ki nas silijo v nekoliko drugačen način obvladovanja odnosa z uporabniki. Ta 
način naj bi vključeval sodobna sredstva komuniciranja med podjetjem in njegovim 
uporabnikom in tako pripomogel na eni strani k večji konkurenčnosti podjetja, na drugi pa k 
zvišanju zadovoljstva in zvestobe njegovih uporabnikov. 

Izvajalci storitev so v dejavnem stiku z uporabniki in neposredno občutijo tako poteze 
tekmecev kot odzive uporabnikov, zato imajo pomembno vlogo v izvajanju strategije 
storitvenega podjetja do konkurentov. Narava storitev navaja izvajalce na prilagajanje in 
spreminjanje storitev v skladu s posebnimi željami in potrebami uporabnikov. Takšno 
prilagajanje je uporabnikom po volji, prinaša pa dve nevarnosti: kakovost nestandardnega 
izvajanja storitev je še težje nadzorovati in obvladovati, poleg tega pa je ekonomičnost in 
produktivnost izvajanja takšnih storitev po navadi slabša. To navaja storitvena podjetja na 
odločanje med večjim standardiziranjem in večjim individualiziranjem storitev (Tavčar 2007, 
63). 

Konkurenčni izdelek (ponudbeni program) se običajno opredeli kot tisti izdelek, po katerem 
ima večje povpraševanje (obseg prodaje) nasprotni učinek na obseg povpraševanja po drugem 
izdelku. Poglavitni dejavniki, ki opredeljujejo njegovo tekmovalno sposobnost ali raven 
konkurenčnosti, so predvsem štirje: cena (prodajni pogoji), kakovost in dobavljivost (v času 
in prostoru), marketinške aktivnosti, namenjene temu izdelku (Dubrovski 2006, 106). 

Vsako podjetje mora obvladovati svoje stroške, nima pa vsako podjetje stroškovnih prednosti. 
Za dosego profita mora imeti podjetje nekaj virov konkurenčnih prednosti. Prednost z vidika 
diferenciacije na osnovi izdelka, storitve ali blagovne znamke je potencialni vir konkurenčnih 
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prednosti. Ampak kot vsi viri konkurenčnih prednosti mora biti tudi prednost diferenciacije 
pomembna za cilje uporabnika (Best 2004, 154). 

Devetak navaja, da je uspeh poslovanja odvisen zlasti od roka, cene in kvalitete. Kakovost in 
konkurenčnost sta izredno pomembni in povezani s prodajo, zato mora podjetje stalno vlagati 
v izboljševanje kakovosti, saj imajo uporabniki iz dneva v dan višje zahteve (Devetak 2007, 
104). 

Raziskave o oblikah in osnovah konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij so se nanašale na 
preverjanje povezave med osnovami konkurenčnih prednosti, oblikami konkurenčne prednosti 
in uspešnostjo podjetja. Rezultati analize so pokazali, da med osnovami konkurenčne 
prednosti, oblikami konkurenčnosti in uspešnostjo obstaja nedvoumna in pozitivna povezava, 
da osnove konkurenčne prednosti večinoma niso odvisne od pravne oblike podjetja, sektorja, 
velikosti in starosti in prodajnih trgov. Dokazano pa je, da so vse oblike konkurenčne 
prednosti višje ocenjene v podjetjih v večinski lasti poslovodnikov. Zaključiti je možno, da 
različne osnove konkurenčne prednosti niso enako relevantne in pomembne oziroma da 
različno vplivajo na konkurenčno prednost podjetja in na njegovo uspešnost (Pučko, Čater in 
Rejc Buhovac 2006, 57). 

6.4 Povzetek ugotovitev 

Na trgu obstaja množica ponudnikov izdelkov oziroma storitev, ki nudijo svojim 
uporabnikom enake izdelke oziroma storitve za zadovoljitev njihovih potreb. Zaradi tega je 
tudi uporabnik postavljen pred dilemo, kaj izbrati, da bo kupljeno upravičilo porabo sredstev 
in da bo kupljeno namenjeno prav njegovi potrebi. Velika ponudba zaradi vse zahtevnejših 
uporabnikov prinaša dodaten pritisk na ponudnike v smislu razvijanja novih izdelkov ali 
izpopolnjevanja obstoječih. Konkurenčnosti ni brez kakovostnega izdelka ali storitve, ki 
zadovolji uporabnikovo potrebo. 

Ponudniki iščejo različne načine, kako svoj izdelek oziroma storitev razlikovati od svojih 
konkurentov, da bodo pri svojih ciljnih uporabnikih uspešnejši od njih. Drug način 
konkurenčnega boja pa je zagotovitev konkurenčne prodajne cene, kar je po naši oceni težje. 
Pri tem je namreč treba najprej zagotoviti ustrezno optimizacijo stroškov, ki predstavljajo 
osnovo za formiranje lastne cene izdelka oziroma storitve. 

V primeru ustreznega kompromisa med obema strategijama nastopa na konkurenčnem trgu, 
seveda ob predpostavki uporabnikovega zadovoljstva glede kakovosti, ustrezen učinek pri 
prodaji ne more izostati. Ponudniki pa se z zatečenim uspehom ne smejo zadovoljiti, saj 
konkurenčna uspešnost, ki je bila zagotovljena z ustreznim izdelkom oziroma storitvijo ob 
ustrezni kakovosti v danem trenutku, še ne predstavlja tudi temelja konkurenčne prednosti v 
bodočnosti. Zato morajo podjetja svoje napore usmerjati ne le v trenutne potrebe 
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uporabnikov, temveč morajo biti tudi sposobna oceniti prihodnji razvoj povpraševanja, da 
bodo svoje kapacitete, zmožnosti in znanje osredotočila v zagotavljanje takšnih izdelkov 
oziroma storitev, da bodo konkurenčni v prihodnosti.  
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7 PRAKTIČNI PRISTOP K MANAGEMENTU ZADOVOLJSTVA 
UPORABNIKOV 

To poglavje je razdeljeno na dva dela. V prvem delu je predstavljena analiza zadovoljstva 
uporabnikov s storitvami portala e-tovorni promet, ki smo jo izvedli z lastno raziskavo. V 
drugem delu pa smo opredelili možen način izboljšanja procesov upoštevajoč izsledke 
izvedene raziskave. 

7.1 Analiza zadovoljstva uporabnikov s storitvami portala e-tovorni promet 

Analizo zadovoljstva smo izvedli z raziskavo, kjer smo najprej pripravili načrt raziskave. 
Ključne točke načrta raziskave so bile opredelitev problema in ciljev raziskave, opredelitev 
hipotez ter drugih ciljev, opredelitev vprašanj, navedba raziskovalnih metod in vzorca ter 
analiza in interpretacija rezultatov. 

7.1.1 Opredelitev predmeta, problema in ciljev raziskave 

V raziskavi smo se osredotočili na zadovoljstvo uporabnikov s storitvami portala e-tovorni 
promet, ki v vlogi dopolnilne ponudbe prevozni storitvi predstavlja element pospeševanja 
prodaje in posledično temu povečevanje obsega prevozov ter s tem krepitev konkurenčnosti 
vsled zagotavljanja kakovostnih storitev elektronskega poslovanja. 

Cilji empirične raziskave so bili: 
− ugotoviti splošno zadovoljstvo s portalom e-tovorni promet ter ugotoviti stališča 

uporabnikov glede spremembe zadovoljstva in izpolnitve pričakovanj; 
− preveriti morebitne povezave pri uporabi storitev elektronskega poslovanja kot 

dopolnilne ponudbe med povečanim zadovoljstvom uporabnikov s temeljno storitvijo kot 
element pospeševanja prodaje in povečevanjem obsega prevozov vsled povečani 
konkurenčnosti podjetja, za kar smo oblikovali temeljne hipoteze, do katerih smo se v 
nadaljevanju ustrezno opredelili; 

− z raziskavo poiskati odgovor na vprašanje, ali je nadaljevanje razvoja elektronskega 
poslovanja smiselno oziroma potrebno. Raziskava nam bo dala seveda tudi nekatere 
vsebinske smernice razvoja; 

− postavitev osnov za nadaljnje delo v smislu obvladovanja managementa zadovoljstva 
uporabnikov.  

Uporabniki so svoje splošno zadovoljstvo s storitvami portala e-tovorni promet Slovenskih 
železnic vrednotili na sedem-stopenjski lestvici, na kateri skrajna pola predstavljata popolno 
zadovoljstvo (1) oziroma nezadovoljstvo (7). Za izpolnitev pričakovanj in s tem tudi 
hipotetično mejo med zadovoljstvom in nezadovoljstvom je bila opredeljena vrednost 4. 
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Pričakovali smo, da bo vsaj 85 % uporabnikov zadovoljnih s storitvami portala e-tovorni 
promet.  

7.1.2 Postavitev hipotez, vprašanj in drugih ciljev 

Poleg temeljnih hipotez, ki so opredeljene in analizirane v nadaljevanju, smo želeli z 
raziskavo pridobiti tudi nekatera stališča uporabnikov storitev portala e-tovorni promet, ki 
nam bodo koristila pri njegovem nadaljnjem razvoju. Tako so nas poleg splošnega 
zadovoljstva zanimala še stališča uporabnikov glede: 
− izpolnitve njihovih pričakovanj s storitvami portala; 
− spremembe njihovega zadovoljstva v zadnjem obdobju (bolj zadovoljni, niso več 

zadovoljni); 
− stopnje poenostavitve transportne dejavnosti pri uporabnikih, 
− mnenja o tem, ali storitve e-poslovanja predstavljajo konkurenčno prednost, 
− prisotnosti morebitnih zapletov in težav. 

Temeljne hipoteze 

H1: Uvajanje brezpapirnega poslovanja povečuje zadovoljstvo uporabnikov s temeljno 
prevozno storitvijo. 

Glavne prednosti elektronskega poslovanja, kot so na primer: poenostavitev poslovanja, 
hitrejši odziv, stalna razpoložljivost, zmanjšanje količine papirnega materiala, odprava 
možnosti napak glede na elektronski prenos podatkov pozitivno vplivajo na splošno 
zadovoljstvo uporabnikov s temeljno storitvijo. 

Poleg ostalih koristi, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, avtorji navajajo tudi takšne učinke, 
kot so zniževanje stroškov nakupa, zniževanje stroškov zalog in skrajšanje poslovnega cikla. 
Omogoča razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z njihovimi 
uporabniki, znižuje stroške prodaje in trženja ter ustvarja nove tržne priložnosti, s čimer 
podjetja ustvarjajo in ohranjajo zadovoljstvo uporabnikov (Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 
57–60).  

Raziskovalne metode: opisna statistika, kontingenčna tabela in test hi-kvadrat, t-test. 
Uporabljeni podatki: primarni podatki anketnega vprašalnika izvedene raziskave.  

H2: Rast prodaje je večja pri uporabnikih, ki uporabljajo storitve brezpapirnega poslovanja 
kot pri ostalih uporabnikih. 

Predpostavljali smo, da imajo podjetja, ki s svojimi partnerji uvajajo elektronsko poslovanje, 
prednost pred svojimi konkurenti na trgu prevoznih storitev ter da se bodo uporabniki zaradi 
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tega hitreje in pogosteje odločili za nakup prevoznih storitev pri nas kot pri konkurenci – kar 
pomeni, da je rast obsega prodaje pri uporabnikih storitev brezpapirnega poslovanja hitrejša 
kot pri ostalih uporabnikih. 

Podjetja lahko z e-poslovanjem postanejo bolj prilagodljiva in konkurenčna. To dosegajo z 
avtomatizacijo in prenovo poslovnih procesov na osnovi uvedbe e-poslovanja, ki postopke 
pospeši in sprosti človeške resurse, da se lahko ukvarjajo z opravili, ki jim računalnik ni kos 
(CVI 2002, 4). 

Raziskovalne metode: opisna statistika, kontingenčna tabela in test hi-kvadrat. Uporabljeni 
podatki: sekundarni podatki o obsegu prevozov ter obsegu izvedenih poizvedb portala e-
tovorni promet iz IS SŽ. 

H3: Obstajajo razlike glede nakupov med segmenti uporabnikov portala e-tovorni promet.  

Menili smo, da uporabniki, ki so bolj zadovoljni s storitvami elektronskega poslovanja, hitreje 
povečujejo obseg nakupa storitev kot manj zadovoljni uporabniki. Ugotovili bomo 
povezanost med parametrom stopnje zadovoljstva in dinamiko obsega nakupa istih 
uporabnikov. Preverili smo tudi, ali se stopnja zadovoljstva razlikuje med posameznimi 
skupinami uporabnikov (kriteriji segmentacije uporabnikov: velikost uporabnika). 

Pri postavitvi hipoteze smo ocenili, da je povezava med stopnjo zadovoljstva uporabnikov s 
storitvami elektronskega poslovanja in dinamiko obsega nakupov prevoznih storitev pri 
analiziranih uporabnikih (posamični nakupi istih uporabnikov) pozitivna in močna. 

Raziskovalne metode: opisna statistika, analiza variance ter regresijska analiza. Uporabljeni 
podatki: primarni podatki anketnega vprašalnika izvedene raziskave ter sekundarni podatki o 
obsegu prevozov ter obsegu izvedenih poizvedb portala e-tovorni promet iz IS SŽ. 

V teoretičnem delu smo v poglavju elektronskega poslovanja ugotovili, da je ena izmed 
glavnih pridobitev e-poslovanja tudi globalizacija, ki prinaša večji trg ter s tem možnost višje 
prodaje in več dobička za podjetje ali pa višjo ponudbo ter nižjo ceno za ponudnika. 
Delovanje na razširjenem trgu z uporabo elektronskega poslovanja spreminja tudi načine 
ustvarjanja izdelkov in storitev ter njihovega posredovanja podjetjem in uporabnikom (Gričar 
1997, 245). Ne glede na obliko povezovanja s poslovnimi partnerji pa prinaša udeležencem 
takšna oblika poslovanja neposredne koristi, ki izhajajo iz razvijanja učinkovitejšega in 
uspešnejšega povezovanja s kupci in uporabniki, z zniževanja stroškov prodaje in trženja ter 
ustvarjanja tržnih priložnosti (Kovačič in Peček 2004, 67). 
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7.1.3 Metodologija raziskovanja 

Za potrebe izvedbe raziskave smo pripravili in uporabili anketni vprašalnik. Vzorec anketnega 
vprašalnika se nahaja v Prilogi 2. Zasnovali smo zaprti tip vprašalnika, v katerega anketirane 
osebe niso vpisovale lastnih mnenj ali trditev, ampak so za odgovor uporabile ponujene in 
vnaprej oblikovane možnosti (razen možnosti vnosa besedila pri vprašanju o njihovih željah 
in pričakovanjih glede izboljšanja in bodočega razvoja). Anketirane osebe so imele možnost 
poiskati odgovor, ki jim je bil najbolj blizu. Uporabili smo poizvedovalna vprašanja, pri 
katerih je bila možnost za dogovor podana z intervalno sedemstopenjsko Likertovo lestvico, z 
opredelitvijo pozitivnega ali negativnega odgovora oziroma z opredelitvijo strukturnih 
deležev glede na zastavljeno poizvedovalno vprašanje. Poizvedovalna vprašanja omogočajo 
pridobitev najrazličnejših podatkov, povezanih z zadovoljstvom uporabnikov in njihovimi 
željami, potrebami in primerjavami.  

Pri izbiri lestvice in analitičnih metod smo upoštevali, da so podatki, ki jih pridobimo z 
uporabo lestvic, v svoji strukturi ordinalni, kar pomeni, da odražajo le vrstni red in relativno 
velikost ocen, ne omogočajo pa primerjave razmikov med njimi.  

Poleg vrnjenih anketnih vprašalnikov pa smo v fazi analiziranja uporabili tudi statistične 
podatke o obsegu prevozov, ki jih izvedemo za uporabnike kot tudi podatke o statistiki 
dostopa uporabnikov do portala e-tovorni promet. 

Rezultate smo ustrezno analizirali in interpretirali, nato pa opredelili način priprave ustreznih 
ukrepov za izboljšanje stanja v skladu s ciljem, ki ga želimo doseči.  

Za potrebe potrditve hipotez smo poleg rezultatov raziskave iz anketnega vprašalnika 
uporabili tudi sekundarne podatke, ki se nanašajo na količino obsega prodaje prevoznih 
storitev uporabnikom ter na količino izvedenih poizvedb na internetnem portalu e-tovorni 
promet. Vir sekundarnih podatkov je bil IS SŽ. 

7.1.4 Vzorčenje in zbiranje podatkov 

Anketni vprašalnik smo posredovali 104 uporabnikom portala e-tovorni promet. Glede na to, 
da je internetni portal oblikovan le v slovenskem jeziku, smo anketni vprašalnik posredovali 
le tistim podjetjem, za katere smo domnevali da ga razumejo (Slovenija, Hrvaška, Srbija, 
Bosna). Sicer je registriranih 148 uporabnikov – tuji uporabniki ga uporabljajo z uporabo 
posebej pripravljenih prevodov. Menili smo, da bi anektiranje tudi tujih uporabnikov lahko 
posegalo v verodostojnost odgovorov in jih zato nismo uvrstili v seznam prejemnikov 
vprašalnika. 

Anketni vprašalnik smo oblikovali v MS Wordu na način, da je omogočal izpolnjevanje z 
uporabo računalnika. Anketni vprašalnik smo posredovali po elektronski pošti, na ta način 



 

80 

smo želeli tudi pridobiti izpolnjene vprašalnike. S posebnim spremnim dopisom smo jamčili 
zagotovitev zaupnosti in uporabo podatkov le v okviru raziskave. Vse ankete so bile vrnjene 
po elektronski pošti. Po preteku roka za vračilo anket smo anketni vprašalnik ponovno poslali 
tisti uporabnikom, ki se niso odzvali. 

Uporabniki portala e-tovorni promet, katerim smo posredovali anketni vprašalnik, 
predstavljajo v strukturi: 
− vseh opravljenih prevozov v letu 2010 po SŽ 67,2 % delež. Delež pri prevozu teh 

uporabnikov se je glede na leto 2009 povečal za 11,7 odstotnih točk; 
− vseh izvedenih poizvedb v letu 2010 v portalu e-tovorni promet 86,8 % delež. 

Do pričetka analiziranja podatkov je prispelo 31 vprašalnikov, vsi so bili primerni za 
nadaljnjo obdelavo. Odziv je bil 29,8 %. 

Uporabniki portala e-tovorni promet, ki so vrnili anketni vprašalnik, predstavljajo: 
− v letu 2010 v strukturi vseh opravljenih prevozov 21,3 %. Delež pri prevozu za te 

uporabnike se je glede na leto 2009 povečal za 1,9 odstotnih točk; 
− 28,3 % vseh izvedenih poizvedb v letu 2010 v portalu e-tovorni promet. 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo vnesli v računalniško bazo, ki smo jo obdelali z 
orodjem MS Excel in statističnim programom SPSS. 

7.1.5 Omejitve raziskave 

Situacija v transportni dejavnosti je bila v letu 2009 zaradi svetovne gospodarske in finančne 
krize zelo kompleksna in zahtevna in sicer zaradi zmanjšanja povpraševanja po prevozih 
(zmanjšanje BDP, industrijske proizvodnje, blagovne menjave) v svetu, Evropi kot tudi v 
Sloveniji. Tako se je zmanjšal tudi transportni potencial ter temu posledično tudi obseg 
prevozov pri vseh nosilcih prevoza. Po končanju krize se je povpraševanje po prevozih 
povečalo. Povečevati se je pričel tudi prevoz. Sicer še niso dosežene količine izpred krize, saj 
ocenjujemo, da bo to dolgoročen proces. Ker pa je bil padec obsega prevozov količinsko 
močan, zdajšnje relativne primerjave izkazujejo relativno dobre stopnje rasti.  

Zaradi specifičnosti situacije v preteklosti in zaradi trenutne situacije, ki ne izkazuje stalne 
gospodarske rasti, temveč se gospodarstvu napoveduje kriza z dvojnim dnom, je treba 
rezultate analizirati upoštevajoč prej navedene okoliščine. 

Anketni vprašalnik ni bil oblikovan le za potrebe razrešitve raziskovalnega problema v tej 
nalogi, temveč smo vanj vključili tudi nekaj vprašanj glede konkretnih aplikacij znotraj 
portala e-tovorni promet in njihovih generičnih lastnosti posamezne aplikacije (zanesljivost 
delovanja, odzivni čas aplikacije, časovna razpoložljivost podatkov, kriteriji za iskanje 
podatkov, navodila za uporabo, hitrost reševanja težav, odzivnost SŽ glede na predloge, 
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vsebinski obseg podatkov), ki bodo pripomogla k nadaljnjemu razvoju portala e-tovorni 
promet. 

7.1.6 Analiza podatkov in interpretacija 

V prvem delu analize smo pregledali odgovore anketirancev glede splošnega zadovoljstva, 
izpolnitve pričakovanj, sprememb in učinkov sprememb zadovoljstva, kritičnih dogodkov, ki 
so vplivali na oblikovanje zadovoljstva, in splošnega zadovoljstva z rešitvami tovrstnih 
problemov. V drugem delu analize pa smo preverili in potrdili postavljene hipoteze. 

Splošno zadovoljstvo 

S storitvami, ki jih ponuja portal e-tovorni promet SŽ je splošno zadovoljnih 90,3 %. To 
pomeni, da je 28 uporabnikov, ki so vrnili anketni vprašalnik, odgovorilo z oceno boljšo ali 
enako 4. Trije uporabniki (9,7 %) so zadovoljstvo ocenili z odgovori, ki so pod hipotetično 
mejo zadovoljstva. Pri tem vprašanju ni bilo odgovorov skrajnega pola nezadovoljstva. 

 

Slika 10: Prikaz odgovorov na vprašanje o splošnem zadovoljstvu 

Izpolnitve pričakovanj uporabnikov s storitvami portala e-tovorni promet 

Vprašanje o ravni izpolnitve pričakovanj vsebinsko nadgrajuje predhodno vprašanje. 
Domnevali smo namreč, da je splošno zadovoljstvo s transportnimi storitvami povezano s 
tem, kako dobro izvedba storitev izpolnjuje pričakovanja uporabnikov. Ti bodo zadovoljni, če 
bo izvedba dosegla vsaj postavljena pričakovanja, ki jih uporabniki določijo na osnovi 
razpoložljivih informacij ali izkušenj. 

Na osnovi odgovorov smo ugotovili, da je bila odločitev o ponudbi storitev v okviru portala e-
tovorni promet pravilna ter da smo uporabnikom ponudili prave aplikacije. Da je bila izvedba 
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storitve po pričakovanju oziroma boljša od pričakovanj, je namreč odgovorilo pretežni del 
uporabnikov – 87,1 %. Pri tem je bilo 12,9 % uporabnikov mnenja, da je bila izvedba slabša, 
kot so pričakovali. Temu segmentu uporabnikov bo treba v bodoče nameniti večjo pozornost, 
da ugotovimo vzroke in jih poiskusimo odpraviti.  

 

Slika 11: Prikaz odgovorov na vprašanje o izpolnitvi pričakovanj 

Sprememba splošnega zadovoljstva s storitvijo e-tovorni promet v zadnjem letu 

Seveda je še bolj kot ugotavljanje trenutnega zadovoljstva pomembno to, kakšna je dinamika 
gibanja zadovoljstva uporabnikov s ponudbo storitev v časovnem obdobju. Na osnovi 
rezultatov ankete smo ugotovili spremembo zadovoljstva. Zadovoljstvo uporabnikov se je v 
zadnjem letu spremenilo pri dobri tretjini. Najbolj pomembno pri tem pa je to, da se 
zadovoljstvo pri tej dobri tretjini ni zmanjšalo, temveč da so uporabniki bolj zadovoljni kot v 
preteklem letu. Poleg tega, da uporabniki niso manj zadovoljni, pa je ugoden tudi podatek, da 
noben uporabnik ni nezadovoljen. Pri dveh tretjinah uporabnikov se zadovoljstvo ni 
spremenilo, kar predstavlja opomnik za to, da uporabnikom ponudimo še več novih aplikacij 
oziroma obstoječih korigiranih, seveda upoštevajoč njihove želje in potrebe. 
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Slika 12: Prikaz odgovorov na vprašanje o spremembi zadovoljstva 

Stopnje poenostavitve transportne dejavnosti pri uporabnikih 

Storitve portala e-tovorni promet smo uporabnikom ponudili zaradi tega, da bi lahko to 
storitev vključili v svoje procese dela in bi s tem poenostavili naše skupno sodelovanje in 
poslovanje. Storitve ali način dosedanjega poslovanja se uporabnikom namreč zdi zahteven 
oziroma so uporabniki imeli naš sistem za tog. Z odgovori smo ta naš namen tudi dosegli, saj 
je kar 26 uporabnikov navedlo, da se je poslovanje poenostavilo (86,7 % ). Od tega jih je sicer 
12 oziroma 40,0 % uporabnikov mnenja, da poenostavitev sicer ni tolikšna, kot so 
pričakovali. Le 4 uporabniki so menili, da si s storitvami e-tovorni promet niso poenostavili 
poslovanja z nami (13,3 %). Ugotavljamo lahko, da je portal postal sestavni del njihovega 
poslovanja.  

 

Slika 13: Prikaz odgovorov na vprašanje o poenostavitvi transportne dejavnosti 
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Konkurenčna prednost 

Menili smo, da imajo podjetja, ki s svojimi partnerji uvajajo elektronsko poslovanje, zaradi 
tega prednost pred svojimi konkurenti na mednarodnem trgu prevoznih storitev ter da se bodo 
ti uporabniki zaradi tega hitreje in pogosteje odločili za nakup prevoznih storitev pri nas kot 
pri konkurenci. Podjetja, ki so bolj usmerjena na mednarodni trg (večji delež tujega trga v 
poslovanju), večkrat posegajo po transportnih storitvah podjetij, ki niso v tolikšni meri 
usmerjena na mednarodni trg. 

Na osnovi analize rezultatov ugotavljamo, da se 87,1 % (27) uporabnikov, ki so vrnili anketni 
vprašalnik, strinja s trditvijo, da storitev elektronskega poslovanja kot dopolnilna storitev 
temeljni ponudbi povečuje mednarodno konkurenčnost. Od tega jih je 48,2 % (13) takšnih, ki 
jim mednarodni trg predstavlja pretežni delež njihovega poslovanja, hkrati pa ta segment 
uporabnikov izvede 70,8 % vseh prevozov tistih uporabnikov, ki so vrnili anketni vprašalnik. 

Preglednica 5: Pregled segmentov uporabnikov, ki se strinjajo s trditvijo, da elektronsko 
poslovanje povečuje mednarodno konkurenčnost. 

Segment uporabnikov Število 
uporabnikov 

Delež 
uporabnikov 

Udeležba uporabnikov v 
skupnih prevozih 

Večji delež  
tujega trga 13 48,2% 70,8 %

Manjši delež  
tujega trga 14 51,9% 23,7 %

Skupaj 27 100,0% 94,5 %

Uporabniki, ki so mnenja, da elektronsko poslovanje kot dopolnilna storitev temeljni ponudbi 
ne povečuje mednarodne konkurenčnosti izvedejo le manjši del nakupov: 5,5 %. 

Obravnava postavljenih hipotez 

H1: Uvajanje brezpapirnega poslovanja povečuje zadovoljstvo uporabnikov s temeljno 
prevozno storitvijo. 

V okviru prve hipoteze smo želeli ugotoviti, ali uvajanje brezpapirnega poslovanja kot 
dopolnitev temeljni prevozni storitvi povečuje uporabnikovo zadovoljstvo s temeljno 
prevozno storitvijo. 

Nadalje nas je zanimalo, ali se zadovoljstvo uporabnikov portala e-tovorni promet razlikuje 
med skupinami uporabnikov. Najprej smo preverjali razlike v zadovoljstvu med skupinama 
uporabnikov: skupino ki meni, da elektronsko poslovanje povečuje zadovoljstvo s temeljno 
prevozno storitvijo, in skupino, ki meni drugače. 
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Poleg tega pa smo pod drobnogled vzeli že prej opredeljeno prvo skupino ter jo poučevali z 
vidika prisotnosti na mednarodnem trgu – segment smo oblikovali glede na delež udeležbe 
podjetja na tujem trgu: večji oziroma manjši delež udeležbe na tujem trgu. 

V tem delu analize smo uporabili primarne podatke izvedene raziskave zadovoljstva 
uporabnikov s storitvami portala e-tovorni promet. 

Na osnovi rezultatov ankete pri zastavljenem vprašanju glede zadovoljstva v povezavi z 
uvajanjem brezpapirnega poslovanja smo ugotovili, da je pretežni del uporabnikov (77,4 %) 
odgovorilo na vprašanje pozitivno. Menijo torej, da uvajanje brezpapirnega poslovanja 
povečuje zadovoljstvo s temeljno prevozno storitvijo. Manjši del meni nasprotno (22,6 %).  

Preglednica 6: Pregled mnenja (število odgovorov) glede povečevanja zadovoljstva z 
osnovno storitvijo v primerjavi z deležem udeležbe na tujem trgu 

Vprašanje št. 7: 
 

Ali menite, da storitev elektronskega poslovanja, kot 
je e-tovorni promet, povečuje zadovoljstvo z osnovno 

prevozno storitvijo? 

Vprašanje št. 19: 
 

Kolikšen delež predstavlja 
tuji trg za vaše podjetje? 

 
Večji delež 
tujega trga 

Manjši delež 
tujega trga Skupaj 

Da 10 14 24
Ne 3 4 7

Skupaj 13 18 31

Primerjava odgovorov med uporabniki z večjim deležem tujega trga in uporabniki z manjšim 
deležem tujega trga ni prikazala bistvenih razlik pri strinjanju ali nestrinjanju glede vprašana 
št. 7. Kot je razvidno iz naslednje slike je delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje o 
strinjanju s trditvijo o povečevanju zadovoljstva z osnovno dejavnostjo pri obeh segmentih 
uporabnikov skoraj enak (pri prvem segmentu znaša 76,9%, pri drugem pa 77,8%). 
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Slika 14: Prikaz odgovorov kombinacije vprašanj glede povečevanja zadovoljstva z 
osnovo dejavnostjo in deležem udeležbe na tujem trgu 

Za potrebe ugotovitve statistično značilnih razlik med segmenti uporabnikov smo uporabili 
kontingenčno tabelo in X2 test . V kontingenčno tabelo zapišemo frekvence enot, ki ustrezajo 
spremenljivkama v čelu in glavi tabele. V tabelo smo vključili dve spremenljivki. To sta 
segment uporabnikov glede deleža udeležbe na tujem trgu ter odgovore glede strinjanja, da 
uvajanje elektronskega poslovanja povečuje zadovoljstvo s prevozno storitvijo. 

Preglednica 7: Kontingenčna tabela: Segment uporabnikov in stanje glede zadovoljstva 

Kontingenčna tabela z dejanskimi vrednostmi (O) 
 Večji delež 

tujega trga 
Manjši delež 
tujega trga Skupaj 

Povečuje zadovoljstvo s 
prevozno storitvijo 10 14 24

Ne povečuje zadovoljstva s 
prevozno storitvijo 3 4 7

Skupaj 13 18 31
Kontingenčna tabela s teoretičnimi vrednostmi ( E) 

Večji delež 
tujega trga 

Manjši delež 
tujega trga Skupaj 

Povečuje zadovoljstvo s 
prevozno storitvijo 10,1 13,9 24,0

Ne povečuje zadovoljstva s 
prevozno storitvijo 2,9 4,1 7,0

Skupaj 13,0 18,0 31,0

(O-E)2/E Večji delež 
tujega trga

Manjši delež 
 tujega trga 

Povečuje zadovoljstvo s 
prevozno storitvijo 0,0004 0,0003 

Ne povečuje zadovoljstva s 
prevozno storitvijo 0,0014 0,0010 

Eksperimentalna vrednost statistike 0,003154
Kritična vrednost statistike 3,841 
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Opredelili smo ničelno ter alternativno hipotezo za test: 

H0: X 2 = 0 ( spremenljivki nista povezani) 

H1: X 2 > 0 (spremenljivki sta povezani) 

Glede na podatke in glede na izveden test znaša eksperimentalna vrednost statistike 2X   
0,003154. Kritična vrednost iz tabele za kontingenčno tabelo znaša 3,841. Ker je 
eksperimentalna vrednost manjša od kritične, ne pade v kritično območje. Zaradi tega ničelne 
domneve ne moremo zavrniti in lahko rečemo, da pri 5-odstotni stopnji značilnosti 
spremenljivki nista povezani. Struktura udeležbe uporabnikov torej statistično ni odločilna 
glede odgovora na to, ali storitve elektronskega poslovanja povečujejo zadovoljstvo s 
prevozno storitvijo. 

V nadaljevanju smo ugotavljali stopnjo zadovoljstva po segmentih – skupinah. Kot smo že 
ugotovili, je kar 90,3 % uporabnikov zadovoljnih s storitvami elektronskega poslovanja. 
Nekoliko večji delež (91,7 %) je bolj zadovoljnih uporabnikov v skupini tistih, ki menijo, da 
elektronsko poslovanje povečuje zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo. V skupini tistih, 
ki so na vprašanje povezanosti elektronskega poslovanja in zadovoljstva z osnovno prevozno 
storitvijo odgovorili negativno, pa je zadovoljnih 85,7 %.  

Preglednica 8: Pregled stopnje zadovoljstva glede na skupino uporabnikov 

 
Elektronsko poslovanje povečuje zadovoljstvo 

z osnovno prevozno storitvijo 

Splošno zadovoljstvo Da % Da Ne % Ne Skupaj % 
Skupaj

1 9 37,5 2 28,6 11 35,5
2 10 41,7 3 42,9 13 41,9
3 3 12,5 1 14,3 4 12,9
4 1 4,2 1 14,3 2 6,5
5 1 4,2 0 0,0 1 3,2
6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Skupaj 24 100,0 7 100,0 31 100,0
Bolj zadovoljni (1-3) 22 91,7 6 85,7 28 90,3
Manj zadovoljni (4-7) 2 8,3 1 14,3 3 9,7

Kljub ugotovitvam, ki izhajajo iz zgornje preglednice, pa smo želeli ugotoviti morebitne 
statistično značilne razlike pri odgovorih o zadovoljstvu pri opredeljenih skupinah. Glede na 
to, da smo proučevali pri vsaki enoti le eno značilnost, spremenljivko, smo uporabili 
univariatno statistično metodo. Ker sta vzorca majhna in neodvisna, smo uporabili t-test.  

Opredelitev ničelne in alternativne hipoteze: 

H0: μ1 = μ2  
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H1: μ1 ≠ μ2 

Z μ1 smo označili stopnjo zadovoljstva uporabnikov, ki so trdili, da elektronsko poslovanje 
povečuje zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo, z μ2 pa stopnjo zadovoljstva pri 
skupini, ki je bila drugačnega mnenja. Domneva je dvostranska. Stopnja značilnosti je 0,05. 

Rezultat in izpis programa SPSS za izveden t-test glede na vhodne podatke je naslednji: 

 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja (0,685) zavrniti 
ničelne hipoteze in trditi, da sta varianci različni. Razlike med skupinama so nastale slučajno 
in niso posledica kakega sistematičnega vpliva. Zato ničelne domneve ne moremo zavrniti. 
Stopnja zadovoljstva se med skupinama uporabnikov statistično ne razlikuje. 

V okviru tistih uporabnikov, ki so pritrdilno odgovorili na navedbo, da uvajanje elektronskega 
poslovanja povečuje zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo, smo opredelili še dve 
skupini, in sicer skupino uporabnikov, ki so prisotni tudi na mednarodnem trgu in ki na tujem 
trgu izvajajo pretežni del svojega poslovanja, in skupino, ki pretežno delujejo na domačem 
trgu. 

Za potrebe potrditve hipotez smo kot mejo med zadovoljstvom in nezadovoljstvom upoštevali 
odgovor 3, v ostalih delih naloge pa je ta meja znašala 4 (zaostrili smo kriterije glede 
zadovoljstva). 

Podatki glede zadovoljstva in segmentov so prikazani v naslednji preglednici. 
  

Group Statistics

24 1,9583 1,04170 ,21264
7 2,1429 1,06904 ,40406

Povecuje_
osnovno_storitev
1,00
2,00

Zadovoljstvo_etp
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

,033 ,856 -,410 29 ,685 -,18452 ,44993 -1,10474 ,73569

-,404 9,592 ,695 -,18452 ,45660 -1,20779 ,83874

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zadovoljstvo_etp
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Preglednica 9: Pregled stopnje zadovoljstva glede na skupino uporabnikov: večji in 
manjši delež mednarodnega trga 

 
Elektronsko poslovanje povečuje zadovoljstvo 
z osnovno prevozno storitvijo (odgovor="DA") 

Splošno zadovoljstvo Večji delež % Manjši delež % Skupaj % 
1 3 30,0 6 42,9 9 37,5
2 4 40,0 6 42,9 10 41,7
3 2 20,0 1 7,1 3 12,5
4 1 10,0 0 0,0 1 4,2
5 0 0,0 1 7,1 1 4,2
6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Skupaj 10 100,0 14 100,0 24 100,0
Bolj zadovoljni (1-3) 9 90,0 13 92,9 22 91,7
Manj zadovoljni (4-7) 1 10,0 1 7,1 2 8,3

Pregled podatkov kaže, da je delež zadovoljnih uporabnikov, ki delujejo na domačem trgu 
(92,9 %), večji od deleža zadovoljnih uporabnikov, ki v pretežni meri delujejo na 
mednarodnem trgu. Vendar smo ugotovili, da razlike med skupinama statistično niso 
značilne.  

Opredelitev ničelne in alternativne hipoteze: 

H0: μ1 = μ2  

H1: μ1 ≠ μ2 

Z μ1 smo označili stopnjo zadovoljstva uporabnikov, ki v večjem deležu delujemo na 
mednarodnem trgu, z μ2 pa stopnjo zadovoljstva pri skupini uporabnikov, ki pretežno 
delujejo na domačem trgu. Domneva je dvostranska. Stopnja značilnosti je 0,05. 

Rezultat in izpis programa SPSS za izveden t-test glede na vhodne podatke je naslednji: 

 

 

Group Statistics

10 2,1000 ,99443 ,31447
14 1,8571 1,09945 ,29384

povecuje_da
1,00
2,00

Zadovoljstvo_etp
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

,000 ,986 ,555 22 ,585 ,24286 ,43795 -,66539 1,15111

,564 20,669 ,579 ,24286 ,43038 -,65305 1,13877

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zadovoljstvo_etp
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja (0,585) zavrniti 
ničelne hipoteze in trditi, da sta varianci različni. Razlike med skupinama so nastale slučajno 
in niso posledica kakega sistematičnega vpliva. Zato ničelne domneve ne zavrnemo.  

Zaključimo lahko, da: 
− uvajanje brezpapirnega poslovanja povečuje zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo 

in da razlike med skupinami (segmenti) uporabnikov niso statistično značilne; 
− razlike v stopnji zadovoljstva uporabnikov med skupinama uporabnikov pri obeh 

preizkusih statistično niso značilne. 

H2: Rast prodaje je večja pri uporabnikih, ki že uporabljajo storitve brezpapirnega poslovanja, 
kot pri ostalih uporabnikih. 

Za preliminarni način pridobitve splošnih informacij glede postavljene hipoteze smo uporabili 
temeljne kvantitativne metode opisne statistike indeksov in strukturnih deležev. V tem delu 
smo uporabili sekundarne podatke o obsegu prevozov ter obsegu izvedenih poizvedb storitev 
portala e-tovorni promet. 

Najprej smo primerjali obseg prevozov v dveh zaporednih obdobjih za dva segmenta 
uporabnikov, in sicer segment uporabnikov storitev elektronskega poslovanja ter segment 
ostalih uporabnikov, ki se te dopolnilne storitve ne uporabljajo. Oboji sicer uporabljajo 
prevozne storitve železniškega prevoza. V prvem segmentu so 104 uporabniki storitev portala 
e-tovorni promet (hkrati tudi uporabniki, katerim smo posredovali anketo) in predstavljajo 
24,6 % vseh uporabnikov storitev. V drugi segment spada 318 uporabnikov s 75,4 % deležem. 
Prevozi so se v prvem segmentu v letu 2010 glede na leto poprej povečali za 21,2 %, kar je 
več, kot so se povečali prevozi v segmentu ostalih uporabnikov (ti so povečali prevoze za 11,8 
%). Razlika med segmentoma znaša 9,4 odstotne točke. Povečanje prevozov v prvi skupini je 
večje tudi od povprečja (17,9 %), in sicer za 3,3 odstotne točke. Iz omenjenega je razvidna 
hitrejša rast obsega prevozov segmenta uporabnikov storitev elektronskega poslovanja. 

Omeniti je treba tudi delež prevozov, ki ga opravijo uporabniki iz prvega segmenta, saj le ta 
kljub manjšemu številu uporabnikov predstavlja 67,2 % delež. Delež v tem segmentu 
uporabnikov se je glede na leto 2009 povečal za skoraj dve odstotni točki. 

Preglednica 10: Pregled segmentov uporabnikov in rasti ter deleža obsega prevozov 

Segment 
uporabnikov 

Število 
uporabnikov 

Delež 
uporabnikov 

Indeks 
2010/ 
2009 

Delež 
prevozov 

2009 

Delež 
prevozov 

2010 

Uporabniki storitev  
elektronskega poslovanja 104 24,6 121,2 65,4 67,2

Ostali  
uporabniki 318 75,4 111,8 34,6 32,8
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Skupaj 422 100,0 117,9 100,0 100,0

Z namenom ugotovitve statistično značilnih razlik med segmenti uporabnikov in 
povečevanjem obsega prevoza smo pripravili kontingenčno tabelo. Oblikovali smo dve 
spremenljivki, in sicer spremenljivko obseg prevozov ter spremenljivko skupine uporabnikov. 
Pri spremenljivki obseg prevozov smo uporabnike razvrstili glede na primerjavo povečanja 
obsega prevozov glede na povprečje (rast obsega prevozov večja od povprečja, rast obsega 
prevozov manjša od povprečja). Skupine uporabnikov so bile: uporabniki portala e-tovorni 
promet in ostali uporabniki.  

Preglednica 11: Kontingenčna tabela: Segment uporabnikov in obseg prevozov 

Kontingenčna tabela z dejanskimi vrednostmi (O) 
 Uporabniki portala e-

tovorni promet 
Ostali 

uporabniki Skupaj
Rast obsega prevozov 
nad povprečjem 

37 138 175

Rast obsega prevozov 
pod povprečjem 30 217 247

Skupaj 67 355 422

Kontingenčna tabela s teoretičnimi vrednostmi ( E) 
Uporabniki portala e-

tovorni promet 
Ostali 

uporabniki Skupaj
Rast obsega prevozov 
nad povprečjem 

28 147 175

Rast obsega prevozov 
pod povprečjem 39 208 247

Skupaj 67 355 422

(O-E)2/E Uporabniki portala e-
tovorni promet 

Ostali 
uporabniki 

Rast obsega prevozov 
nad povprečjem 2,893 0,551 

Rast obsega prevozov 
pod povprečjem 2,077 0,389 

Eksperimentalna vrednost statistike 5,910 
Kritična vrednost statistike 3,841 

Opredelili smo ničelno ter alternativno hipotezo za test: 

H0: X 2 = 0 ( spremenljivki nista povezani) 

H1: X 2 > 0 (spremenljivki sta povezani) 

Glede na podatke in glede na izveden test znaša eksperimentalna vrednost statistike X 2 je 
5,910. Kritična vrednost iz tabele za kontingenčno tabelo znaša 3,841. Ker je eksperimentalna 
vrednost večja od kritične, pade v kritično območje. Zaradi tega ničelno domnevo zavrnemo 
in sprejmemo sklep, da sta pri 5-odstotni stopnji značilnosti spremenljivki povezani. 
Zaključimo lahko, da so razlike med spremenljivkami statistično značilne. 
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V naslednjem koraku analize smo uporabnike najprej razdelili v segmente, in sicer po načelu 
ABC. V rang A smo uvrstili uporabnike, ki v kumulativnem obsegu prodaje predstavljajo 70 
% delež, v rang B nadaljnjih 20 % in v rang C še zadnjih 10 % uporabnikov. Poleg te delitve 
pa je še vedno aktivna delitev na segmenta uporabnikov portala ter ostalih uporabnikov. Tako 
smo pripravili podatke v matriko, ki je prikazana v naslednji preglednici.  

Glede na velikost matrike smo bili prepričani, da bo vsaj v kakšnem primeru bila rast obsega 
prevozov med letoma v segmentu ostalih uporabnikih večja kot v segmentu uporabnikov 
storitev elektronskega poslovanja. Vendar tega nismo mogli ugotoviti, kar še bolj potrjuje 
našo postavljeno hipotezo. Kot lahko ugotovimo iz podatkov v naslednji tabeli, so indeksi 
obsega prevozov v vseh treh segmentih (A, B in tudi C) pri skupini uporabnikov storitev 
elektronskega poslovanja večji od indeksov pri ostalih uporabnikih. V segmentu C pri ostalih 
uporabnikih je bilo v letu 2010 opravljeno celo manj prevozov kot v letu poprej. 

Preglednica 12: Pregled segmentov uporabnikov po rangu in rasti  

2010 
Uporabniki storitev elektronskega 

poslovanja 
Ostali 

Uporabniki 
Rang Število ton-2010 2010% Število ton-2010 2010% 

A 11 9.296.240 80,3% 9 2.865.956 50,7%
B 25 1.723.301 14,9% 18 1.650.506 29,2%
C 68 553.080 4,8% 291 1.134.372 20,1%
Skupaj 104 11.572.621 100,0% 318 5.650.834 100,0%
              

2009 
Uporabniki storitev elektronskega 

poslovanja 
Ostali 

Uporabniki 
Rang Število ton-2009 2009% Število ton-2009 2009% 

A    11 7.672.276 80,3% 9 2.443.561 48,3%
B 25 1.411.202 14,8% 18 1.464.565 29,0%
C 68 468.351 4,9% 291 1.147.438 22,7%
Skupaj 104 9.551.829 100,0% 318 5.055.564 100,0%
              
indeks 10/09 Uporabniki storitev Ostali uporabniki 
Rang indeks Indeks 
A   121,2   117,3   
B 122,1 112,7
C 118,1 98,9
Skupaj 121,2 111,8

H3: Obstajajo razlike glede nakupov med segmenti uporabnikov portala e-tovorni promet.  

Predpostavljali smo, da je: 
− zadovoljstvo odvisno od velikosti uporabnika; 
− uporabniki, ki so bolj zadovoljni s storitvami elektronskega poslovanja, dosegajo večje 

stopnje rasti (obseg prodaje) kot manj zadovoljni uporabniki. 
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Za potrebe analize smo uporabili tako primarne podatke izvedene analize kot tudi sekundarne 
podatke o obsegu prevoznih storitev. Uporabnike smo torej razdelili (segmentirali): primerjali 
smo gibanje obsega prodaje glede na njihovo zadovoljstvo ter glede na njihovo velikost (po 
ABC analizi).  

Glede na izvedeno analizo smo podatke prikazali v naslednji tabeli. V tabeli je prikazano 
število uporabnikov glede na odgovor na vprašanje ter sintetizirani podatki o obsegu prevozov 
v letu 2009 in 2010, katera smo še relativno medsebojno primerjali. Podatke smo nato še 
prikazali kumulativno, pri čemer smo sešteli vrednosti za odgovore med 1 do vključno 3 in jih 
uvrstili v skupino »bolj zadovoljni uporabniki«. Preostali odgovori predstavljajo skupimo 
»manj zadovoljnih uporabnikov«.  

Na osnovi podatkov v tabeli lahko ugotovimo, da je rast pri bolj zadovoljnih uporabnikih 
večja (indeks 139,4) kot pri manj zadovoljnih uporabnikih. Pri slednjih se je obseg prevozov 
celo zmanjšal (indeks 98,8). 

Ker se rast prevozov pri bolj zadovoljnih uporabnikih povečuje hitreje kot pri manj 
zadovoljnih, se je povečal tudi delež prevozov, ki je bil opravljen za segment bolj zadovoljnih 
uporabnikov. Če je ta v letu 2009 znašal 68,5 %, se je v letu 2010 povzpel na 75,5%, povečal 
se je za kar 7 odstotnih točk. 

Preglednica 13: Pregled dinamike rasti obsega prodaje glede na zadovoljstvo 
uporabnikov  

Splošno 
zadovoljstvo 

Število 
uporabnikov 

Ton 
- 2009 

% ton 
2009 

Ton 
- 2010 

% ton 
2010 

Indeks 
10/09 

1 11 904.881 15,6 % 1.386.391 18,87 % 153,2
2 13 2.583.869 44,5 % 3.463.918 47,16 % 134,1
3 4 486.205 8,4 % 692.341 9,43 % 142,4
4 2 1.813.716 31,3 % 1.791.180 24,38 % 98,8
5 1 11.871 0,2 % 11.831 0,16 % 99,7
6 0 0 0,0 % 0 0,00 % -
7 0 0 0,0 % 0 0,00 % -
Skupaj 31 5.800.542 100,0 % 7.345.661 100,00 % 126,6
Bolj zadovoljni 28 3.974.955 68,5 % 5.542.650 75,5 % 139,4
Manj zadovoljni 3 1.825.587 31,5 % 1.803.011 24,5 % 98,8

Ker se za nazoren prikaz stanja razvrstitev podatkov v preglednici nahaja velik obseg 
podatkov, smo pripravili grafikon, ki bo jasneje prikazal zatečeno stanje.  
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Slika 15: Grafični prikaz primerjave stopnje zadovoljstva in indeksov rasti obsega 
prevozov 

Nadalje smo v analizo vključili tudi rang (velikost) uporabnikov po že prej opredeljenih 
kriterijih. Pričakovali smo, da se pri vse segmentih bolj zadovoljnih uporabnikov (tako A, B 
kot tudi C) povečuje obseg prodaje ter da se pri vseh segmentih manj zadovoljnih 
uporabnikov obseg prodaje zmanjšuje. V segmentu bolj zadovoljnih uporabnikov se je naše 
pričakovanje uresničilo pri rangu A in B, pri rangu C pa se je obseg prevozov nekoliko 
zmanjšal. V segmentu manj zadovoljnih uporabnikov pa nas je presenetila vrednost indeksa 
rasti prodaje pri segmentu A, kjer je obseg prodaje ostal na nivoju iz predhodnega leta. Pri 
rangu uporabnikov B in C pa se je obseg prodaje pričakovano zmanjšal.  

Preglednica 14: Pregled dinamike rasti obsega prodaje glede na zadovoljstvo 
uporabnikov in segment uporabnikov po velikosti 

Segment 
zadovoljstva Rang Število 

uporabnikov 
Ton 
2009 % ton 2009 Ton 

2010 % ton 2010 Indeks 
10/09 

Bolj  
zadovoljni 

A 4 3.004.205 51,8 % 4.413.014 60,1 % 146,9

B 10 728.005 12,6 % 921.707 12,5 % 126,6

C 14 242.745 4,2 % 207.929 2,8 % 85,7

Manj  
zadovoljni 

A 1 1.709.604 29,5 % 1.721.670 23,4 % 100,7

B 1 104.112 1,8 % 69.510 0,9 % 66,8

C 1 11.871 0,2 % 11.831 0,2 % 99,7

Skupaj 
  

31 5.800.542 100,0 % 7.345.661 100,0 % 126,6
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Slika 16: Grafični prikaz skupin uporabnikov glede na zadovoljstvo, velikost 
uporabnikov (rang A, B, C) in indeks rasti obsega prevozov 

Z uporabo orodij opisne statistike je mogoče razbrati pričakovane povezave med 
zadovoljstvom in obsegom prevoza ter med zadovoljstvom, velikostjo uporabnikov in 
obsegom prevozov. Seveda pa nas je zanimalo, ali so te povezave realne in mogoče, če jih 
analiziramo z nekaterimi bolj zahtevnimi kvantitativnimi metodami. V nadaljevanju smo 
ugotavljali ali:  
− so razlike v zadovoljstvu med skupinami uporabnikov (segmenti po ABC metodi) 

statistično značilne ali ne (analiza variance), poleg tega pa smo ugotavljali,  
− kako se obnaša obseg prevozov v primeru povečevanja ali zmanjšanja zadovoljstva 

(regresijska analiza).  

Domneve o razlikah med več kot dvema aritmetičnima sredinama preskušamo z uporabo 
metode analize variance. Pred nadaljevanjem dela je treba ugotoviti, ali sta izpolnjeni 
predpostavki pri uporabi metode analize variance: spremenljivka y je normalno porazdeljena 
in varianca v vsakem vzorcu (skupini) je enaka. Omenjeno lahko zapišemo tudi drugače: 
− spremenljivka y je normalno porazdeljena, 
− varianca v vsakem vzorcu (skupini) je enaka: Ϭ2

Rang A= Ϭ2
Rang B= Ϭ2

Rang C 

Predpostavke o normalnosti porazdelitve ocen smo primerjali na podlagi grafičnega prikaza 
porazdelitve dejanskih ocen in primerjave le-te z normalno porazdelitvijo. V ta namen smo s 
programom SPSS oblikovali 3 histograme (porazdelitev ocen pri posameznem segmentu). 
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Slika 17: Prikaz normalne porazdelitve ocen za segmente uporabnikov 

Na podlagi primerjave porazdelitev pri posameznem segmentu uporabnikov (ABC) glede na 
zadovoljstvo z vrisano krivuljo normalne porazdelitve lahko razberemo, da porazdelitve niso 
normalne. Drugo predpostavko o enakosti varianc pa bomo preverili v sklopu analize variance 
s programom SPSS. 

Preglednica 15: Rezultat testa enotnosti varianc  
   Test of Homogeneity of Variances 

Splošno zadovoljstvo  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
,300 2 27 ,743 

Opredelitev ničelne in alternativne hipoteze: 

H0: Ϭ2
Rang A= Ϭ2

Rang B= Ϭ2
Rang C 

H1: vsaj_ena_povprečna_ocena_se_razlikuje 

Na podlagi vzorčnih podatkov ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig.=0,743) 
zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. Torej ni mogoče trditi, da so variance različne 
(variance so enake). Glede na to, da je predpostavka o enakosti varianc izpolnjena, lahko 
uporabljamo F-preskus.  
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Oblikovali smo ustrezno ničelno in alternativno domnevo. Opredelitev ničelne in alternativne 
hipoteze: 

H0: Y (segment A) = Y(segment B) = Y(segment C) 

H1: vsaj_ena_povprečna_ocena_se_razlikuje 

Preglednica 16: Rezultat izvedenega preizkusa 
ANOVA 
Splošno zadovoljstvo  

 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,676 2 ,338 ,313 ,734 
Within Groups 29,190 27 1,081     
Total 29,867 29      

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig = 0,734) 
zavrniti ničelne domneve in sprejeti sklepa, da se odgovori med segmenti uporabnikov 
razlikujejo. Tako smo ugotovili, da se stopnja zadovoljstva med skupinami uporabnikov ne 
razlikuje. 

Nadalje smo ugotavljali povezavo med zadovoljstvom in dinamiko rasti obsega prevozov. Za 
ta namen smo oblikovali enačbo regresijske premice ter proučili korelacijski in 
determinacijski koeficient. 

Uporabili smo podatke o stopnji zadovoljstva uporabnikov ter stopnji povečanja obsega 
prevozov ter s programom SPSS izvedli ustrezne izračune. 

Preglednica 17: Izračun elementov regresijske premice 
ANOVA(b) 

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 13,446 1 13,446 22,255 ,000(a) 
Residual 17,521 29 ,604   
Total 30,968 30   

a Predictors: (Constant), Rast v % 
b Dependent Variable: Splošno zadovoljstvo 

 
Coefficients(a) 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,225 ,150 14,845 ,000 
Rast v % -,007 ,001 -,659 -4,718 ,000 

a Dependent Variable: Splošno zadovoljstvo 
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Odvisnost lahko ugotovimo tudi iz funkcije enačbe regresijske premice, ki je bila ugotovljena 
upoštevajoč vzorčne podatke: 
− y= α + βx 
− Sprememba obsega prevozov = α + β*zadovoljstvo 
− Sprememba obsega prevozov = 2,225 – 0,007*zadovoljstvo 

Na podlagi vzorca ocenjujemo, da se ob povečanju zadovoljstva za eno enoto, prevoz poveča 
za 0,7 %. Komentar je prilagojen in upošteva najbolje ocenjeno vrednost zadovoljstva z 1 in 
najslabše ocenjeno vrednost s 7. 

Postavitev temeljne in alternativne hipoteze: 

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

Na podlagi natančne stopnje tveganja (sig. = 0,000) lahko zavrnemo ničelno domnevo in 
sprejmemo sklep, da je sprememba obsega prevozov odvisna od spremembe zadovoljstva 
uporabnikov. 

Iz funkcije enačbe regresijske premice lahko razberemo: 
− da je odvisnost odstotka rasti obsega prevozov in zadovoljstva pozitivna. Podjetja, ki 

dosegajo večje stopnje rasti, so s storitvami bolj zadovoljna; 
− da je odvisnost srednje močna.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,659(a) ,434 ,415 ,777 
a Predictors: (Constant), Rast v % 

Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta (ryx=0,659) ocenjujemo, da je povezanost med 
stopnjo zadovoljstva in gibanjem deleža obsega prevoza pozitivna in srednje močna. 

Na podlagi ocenjenega determinacijskega koeficienta (r2
yx = 0,434) ugotavljamo, da je 43,4 % 

variance spremembe deleža obsega prevozov pojasnjenega z linearnim vplivom zadovoljstva 
uporabnikov. Preostali del povzročajo neznani, slučajni dejavniki. 

Ugotovimo lahko, da razlike v odgovorih glede na segment uporabnikov glede splošnega 
zadovoljstva statistično niso značilne, je pa sprememba deleža obsega prevozov odvisna od 
ravni zadovoljstva uporabnikov. 
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7.2 Uporaba podatkov analize pri izboljšanju procesov 

Ne glede na to, da smo z rezultati kvantitativne raziskave lahko zadovoljni, pa seveda to ne 
pomeni, da se lahko s stopnjo zadovoljstva tudi zadovoljimo in gradimo našo bodočo 
konkurenčnost na trenutnih rezultatih. Zadovoljstvo uporabnikov moramo namreč meriti v 
zaporednih obdobjih in ugotavljati, ali se zadovoljstvo spreminja oziroma ali ima celo kakšen 
trend gibanja, ki za nas ni ugoden. Naslednje merjenje zadovoljstva bo seveda uspešno, če 
bomo v vmesnem obdobju naredili kakšno vsebinsko spremembo, ki bo vplivala na povečanje 
zadovoljstva. Seveda pa moramo sami vplivati na smer gibanja zadovoljstva, in sicer moramo 
povečevati zadovoljstvo uporabnikov z izboljšanjem kakovosti storitev, ki jih nudimo – ali 
temeljne storitve ali spremljajočih storitev.  

Obdelava anketnega vprašalnika nam je dala informacijo tudi o segmentih vsebin, ki bi jih 
bilo treba v bodoče izboljšati. V anketnem vprašalniku smo namenu pridobitve informacij o 
željah in pričakovanjih uporabnikov glede izboljšave in nadgradnje portala e-tovorni promet 
namenili posebno vprašanje (vprašanje številka 22.).  

 

Slika 18: Diagram vzrokov in rezultatov 

Odgovori uporabnikov so nam dali smernice glede bodočega razvoja portala e-tovorni 
promet. Storitev elektronskega poslovanja moramo nadgraditi predvsem z vidika vsebine 
podatkov ter z dodatnimi aplikacijami, ki jih uporabniki v tem trenutku še najbolj pogrešajo. 

Pred nadaljevanjem razvoja portala e-tovorni promet je treba z nekaterimi segmenti 
uporabnikov izvesti še kvalitativno raziskavo, saj želimo glede mnenj uporabnikov pridobiti 
še njihov poglobljen vpogled v njihova stališča in razmišljanja, povezana z zadevo. Predvsem 
je treba pripraviti izhodišča za konkretno izvedbo raziskave. Izvedba kvalitativne raziskave ne 
spada v okvir te naloge, vendar bi želeli tu vsaj opredeliti in nakazati strukturo te raziskave: 
− namen raziskave; 
− cilji raziskave; 
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− aplikacija rezultatov; 
− predlog alokacije (segmentov) uporabnikov: segment uporabnikov, opredelitev segmenta, 

število uporabnikov, kriterij za razvrstitev uporabnika, cilji raziskave za segment; 
− segmentacija (alokacija) in uporabniki – konkretna navedba; 
− načrt izvedbe; 
− terminski načrt izvedbe; 
− predlog vprašanj za izvedbo intervjuja. 

Ključne usmeritve raziskave pa morajo biti naslednje:  
− izvedba osebnih intervjujev po izbranem, problemsko usmerjenem vprašalniku z 

namenom ugotovitve dejanskega stanja v posameznem segmentu uporabnikov; 
− alokacija na ključne, pomembne, manj pomembne, izgubljene ali potencialne uporabnike 

ter program raziskav za vsako skupino posebej; 
− na osnovi izvedene raziskave raziskovalnega načrta in identificiranih težav pripraviti 

nabor ukrepov za odpravo vzrokov ugotovljenih težav; 
− pripraviti terminski načrt izvedbe posameznega ukrepa z natančno opredelitvijo 

aktivnosti, roka izvedbe, odgovornih za izvedbo ter tudi kontrolnih točk; 
− priprava in izvedba ukrepa kot osnova za izboljšanje storitve ter povečanje zadovoljstva 

uporabnikov. 

Diagram predlogov za izboljšave portala e-tovorni promet, ki izhaja iz odgovorov 
uporabnikov, ter izvedena poglobljena kvalitativna analiza nam dajeta osnovo za izboljšanje 
storitev elektronskega poslovanja. Sledi priprava ukrepov za izboljšanje, katere je treba 
realizirati pred naslednjim merjenjem zadovoljstva. Šele takrat bo zaključen celoten cikel, ne 
le merjenja, temveč celotnega obvladovanja zadovoljstva uporabnikov. 

7.3 Povzetek ugotovitev in opredelitev modela managementa zadovoljstva 

V teoretičnem delu smo ločeno analizirali posamezno vsebino in nismo ugotavljali njihove 
medsebojne povezanosti. Pri raziskovanju in opredeljevanju povezanosti ključnih vsebin pa 
pridemo do tiste vrednosti, s katero naloga prispeva k razvoju znanosti. V nadaljevanju 
vsebinsko povezujemo teoretična spoznanja storitev elektronskega poslovanja, managementa 
zadovoljstva uporabnikov in konkurenčnost.  

7.3.1 Storitve elektronskega poslovanja, zadovoljstvo uporabnikov in konkurenčnost 

Vzroki za to, da se nekatera podjetja ne odločajo za zagon projekta in informatizacije 
poslovanja niso v bojazni pred neuspehom takšnega projekta. Razlog je v tem, da za tovrstne 
projekte ne čutijo potrebe ali pa je premalo odločnosti za tako korenite spremembe, ki bo 
odpravile pomanjkljivosti v obstoječem načinu izvajanja poslovnih procesov in izboljšalo 
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uspešnost poslovanja. Kovačič in Peček menita, da prehod organizacij na e-poslovanje 
izpostavlja potrebo po skladnem in sočasnem povezanem obravnavanju poslovnih procesov 
ter možnosti, ki jih informacijska tehnologija nudi pri prenovi poslovanja. Pri tem nas ne sme 
presenetiti bistveno povečanje deleža prihodkov, ki ga bomo namenjali novi obliki 
informatizacije poslovanja (Kovačič in Peček 2004, 70). 

Elektronsko poslovanje dolgoročno prinaša nekatere koristi in prednosti za podjetja; to so 
nižji stroški nakupa, zmanjšan obseg zalog, skrajšanje poslovnega cikla ter znižanje stroškov 
nabave in trženja. Hkrati pa omogoča realizacijo novih tržnih priložnosti z novimi načini 
dostopa do trga in tržnih segmentov ter razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in 
povezovanje z uporabniki, s čimer dvignemo raven zaupanja in zadovoljstva uporabnikov 
(Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 57–60).  

Zagotovitev razumljivih informacij o izdelkih in storitvah prek elektronskega poslovanja 
poveča prodajo in s tem prihodek. Na osnovi raziskave se je v enem letu povečal dohodek 71 
% vprašanih podjetij le zaradi njihove spletne strani. Od tega je 75 % podjetij zatrjevalo, da se 
je ta prihodek povečal za 25 %, 10 % vprašanih pa je zatrjevalo, da se je povečal celo za 50 % 
(Jerman-Blažič 2001, 66). 

Ključni elementi pri vzpostavljanju in vzdrževanju dolgoročnih odnosov prek interneta so 
zaupanje, zadovoljstvo in predanost. Avtorji Bauer, Grether in Leach so ugotovili, da ima 
zaupanje v poslovnih odnosih pozitiven efekt na stabilnost poslovanja in povečuje partnerjevo 
pripravljenost po sodelovanju. Ugotovili so tudi, da obstaja tesna povezava zadovoljstva, 
zaupanja in predanosti. Če podjetje uspe povečati zadovoljstvo uporabnikov, potem se 
povečuje tudi zaupanje in predanost. Internet sicer obravnavajo kot inovativno orodje za 
oblikovanje odnosov s partnerji z naslednjimi karakteristikami: stalna razpoložljivost 
informacij, informacije so lahko naslovljene direktno, omogočena je interaktivnost, 
zagotovljen je učinkovit prenos informacij, omogočena je individualizacija komunikacije ter 
integracija komunikacij in transakcij (Bauer, Grether in Leach 2002, 47–52).  

Koristi, ki jih s seboj prinaša e-poslovanje, lahko razdelimo na tri sklope: 
− koristi za podjetja, ki se odražajo v večjem nabavnem trgu, nižjih stroških poslovanja, 

izboljšanju notranje organizacije in procesov, boljšem stiku z uporabniki; 
− koristi za uporabnike v daljšem udobju, hitrosti, ceni in storitvi oziroma izdelku po meri 

uporabnika; 
− koristi za družbo, kot sta višji življenjski standard in dostopnost javnih storitev (Novak 

2005, 13). 

Zadovoljstvo uporabnikov postaja prvovrstna strateška tema. Razlogov za to je več. 
Spremembe v eksternih in internih pogojih poslovanja krčijo možnosti za doseganje stabilne 
in dolgoročne rasti prihodkov ter ohranjanje visokih stopenj donosnosti. Instrumenti, ki so 
omogočali doseganje dolgoročnih konkurenčnih prednosti, so v spremenjenih okoliščinah 
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vedno manj učinkoviti. Tako na večini razvitih trgov prihaja do zasičenosti in znižanja stopenj 
tržnih rasti, življenjski cikli izdelkov se skrajšujejo, konkurenca na nacionalnih trgih pa 
postaja vedno bolj mednarodna. Vedno večje število ponudnikov z vedno širšim 
asortimentom izdelkov in storitev se tako srečuje z vedno manjšim potencialom novih 
uporabnikov. Spreminjajo se tudi zahteve uporabnikov samih, njihova pogajalska moč pa se 
zaradi očitnega presežka ponudbe na zrelih trgih in vedno višjih kakovostnih zahtev 
neprestano povečuje. 

Management zadovoljstva uporabnikov zahteva, da vodstvo podjetja premisli dosedanje 
koncepte vodenja ter svoj zorni kot razširi z dodatnimi merili in prioritetami. Z 
managementom zadovoljstva lahko vzpostavimo dolgoročnejše odnose z uporabniki, kar je še 
posebej pomembno na medorganizacijskih trgih. Ti so v primerjavi s porabniškimi trgi precej 
bolj pregledni, poslovni odnosi pa so dolgoročnejšega značaja. Ne nazadnje je vpliv 
nezadovoljnih organizacijskih uporabnikov na uspeh organizacije precej večji, kot to velja za 
uporabnike na porabniških trgih. 

Na eni strani gre torej za posledico potrebe po diferenciranju in konkurenčnem pozicioniranju 
ponudnikov izdelkov oziroma storitev, po drugi strani pa za vpliv spremenjenih tržnih in 
okoljskih dejavnikov, ki podjetja silijo v izgradnjo in krepitev odnosov z izbranimi uporabniki 
oziroma skupinami uporabnikov. Strategija pridobivanja novih se umika strategiji ohranjanja 
obstoječih uporabnikov. Ta zahteva (pre)usmeritev podjetja k uporabnikom ter zmanjšanje 
fizične in psihične distance med podjetjem in trgom. Koncept zadovoljstva uporabnikov tako 
ne postaja le najpomembnejši dosežek delovanja tržno usmerjenih podjetij, ampak dejavnik, 
ki usmerja njihovo delovanje. 

Klasične konkurenčne prednosti, ki jih razvijamo v konceptualnem okviru cena–kakovost–
vrednost, so zaradi intenzivne konkurence, večje zahtevnosti uporabnikov ter zamenljivosti 
izdelkov oziroma storitev vedno težje dosegljive. Ker so bili programi zniževanja stroškov in 
povečevanja kakovosti v preteklosti izvedeni v številnih podjetjih, je manevrski prostor, s 
katerim se srečujejo managerji, vedno ožji. Iz teh razlogov se konkurenčni boj premika na 
področje dodatnih in poprodajnih storitev ter etičnega, socialnega in ekološkega vedenja 
ponudnikov. Osredotočanje na osnovno dejavnost oziroma jedro storitve ne omogoča 
diferenciacije, ampak nasprotno, vodi k vedno večji homogenizaciji ponudbe. Seveda skrb za 
konkurenčnost na področju cen in kakovosti še vedno ostaja pomemben dejavnik poslovnega 
uspeha, vendar je dolgoročno konkurenčno prednost mogoče doseči le, če je podjetje 
sposobno ustvariti in se osredotočiti na svoj najpomembnejši kapital: zadovoljne uporabnike. 

Samo kakovost izdelkov in spremljajočih storitev ne zagotavlja več konkurenčne prednosti. 
Ugotovljeno je bilo, da inovacija in kakovost nista več osnovi konkurenčne prednosti. Zaradi 
tega je bil izveden prenos v fazi iskanja osnov konkurenčne prednosti iz internih procesov in 
struktur na trg in uporabnika (Pizam in Ellis 1999, 327). 
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Pomembno je, da na informacijsko tehnologijo ne gledamo samo kot niz tehnologij, ki 
podpirajo sodelovanje podjetij, učinkovite poslovne operacije ali učinkovito poslovno 
odločanje. Informacijska tehnologija lahko spremeni način poslovanja podjetja v celoti. Na 
informacijsko tehnologijo je treba gledati strateško, to je kot ključno konkurenčno prednost, 
kot sredstvo za organizacijsko prenovo in kot potrebo po investiranju v tehnologijo, s katero 
lahko podjetje doseže svoje strateške cilje (O'Brien 1999, 508). 

Ker so elektronski trgi, ki se pojavljajo na internetu, drugačni od tradicionalnih fizičnih trgov, 
so potrebne nove strategije in nova poslovna miselnost. Učinkovita integracija internetnih 
tehnologij v poslovne procese je eden najpomembnejših izzivov s katerim se danes soočajo 
podjetja in njihovi managerji; vedeti je namreč treba, da koristi lahko prinese le spremenjen 
način dela, ne pa tehnologija sama. Težave, ki nastopijo ob uvajanju elektronskega 
poslovanja, največkrat niso tehnološke narave, temveč organizacijske. Podjetje, ki se odloči 
za elektronsko poslovanje, mora vse ostale poslovne procese prilagoditi novim tehnologijam, 
da bo lahko izkoristilo vse prednosti, ki jih le-te ponujajo. Večina podjetij se ne zaveda ali pa 
ni sposobna zaznati velikih sprememb, ki jih zahteva nova poslovna klima. Če želijo takšna 
podjetja sploh še obstati na trgu, bodo morala hitro investirati v tehnologijo, ljudi in 
spremembo poslovnih procesov. Elektronsko poslovanje namreč zahteva vlaganje tako v 
informacijsko tehnologijo kot tudi izobraževanje zaposlenih in seveda zahtevno prenovo 
celotnih poslovnih procesov. Podjetje, ki okleva z uporabo elektronskega poslovanja, je 
izpostavljeno resni nevarnosti, da bo izgubilo trg tako uporabnikov kot dobaviteljev, ker 
zaradi klasičnega poslovanja ne bo več stroškovno konkurenčno. Res je, da reorganizacija 
poslovanja zahteva visoke stroške, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da so le ti znatno manjši, 
kot pa je potencialna korist, ki se ustvarja z zmanjšanjem stroškov in tudi s povečanjem 
profita (Skrt 2001). 

Medpodjetniško elektronsko poslovanje prinaša številne prednosti, kot so: 
− nizki stroški, ki jih omogoča uporaba internetnih tehnologij, omogoča povezavo z večjimi 

podjetji in s svojo ponudbo konkurirajo na svetovnem trgu.; 
− hitrost transakcij, nižji transakcijski in administrativni stroški, boljše upravljanje s 

podatki, zmanjšanje stroškov zalog, krajši časi obračanja zalog, krajše dobavne poti, 
učinkovitejše poprodajne storitve, možnost globalnega poslovanja ter nove tržne 
priložnosti so le nekatere izmed pozitivnih posledic, ki jih je prinesla uvedba e-
poslovanja v podjetjih in zaradi katerih doživlja e-poslovanje eksponentno rast; 

− z uporabo interneta postajajo fizične razdalje zanemarljive, kar še posebej velja za 
neotipljive izdelke (programska oprema, storitve, glasba), ki jih lahko prenašamo prek 
interneta in jih celo neposredno uporabljamo. Največjo korist imata zabavna industrija ter 
založniška dejavnost (film, video, glasba, programska oprema, časopisi, revije itd.) (Skrt 
2001);  
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− medpodjetniško poslovanje ponuja tudi možnost za razvoj popolnoma novih izdelkov ter 
storitev, hkrati pa odpira možnost prodora podjetjem na nove trge ter možnost globalnega 
poslovanja; 

− e-poslovanje omogoča podjetjem, da se pri prodaji izognejo vmesnim dobaviteljem, da 
izboljšajo dobavni čas in da so uporabnikom na voljo 24 ur na dan 7dni v tednu; 

− z uporabo sodobnih tehnologij lahko podjetja tudi bolje optimizirajo zaloge, spremljajo 
njihovo stanje, oblikujejo učinkovit sistem naročanja, sledijo izdelkom na njihovi 
distribucijski poti itd. 

Raziskave na področju zagotavljanja konkurenčne prednosti organizacije z ustrezno razvito 
informatiko oziroma informacijsko tehnologijo kažejo, da le-ta predstavlja eno redkih 
poslovnih priložnosti, ki jih ima organizacija na voljo v boju s svojo konkurenco na tržišču. 
Trendi razvoja metodoloških pristopov h gradnji informatike prinašajo uporabo informacijske 
tehnologije, primerne za zagotavljanje konkurenčne prednosti. Vseeno pa mora organizacija 
predhodno sama ugotoviti priložnosti, ki jih nudi informatika, opredeliti poslovno vizijo in 
izvesti prenovo na področju kadrov, poslovnih procesov in strategije. Na strateškem področju 
predstavlja informatika za organizacijo orodje za ugotavljanje poslovnih priložnosti. Tu lahko 
uporabi organizacija informatiko tudi kot orožje za zagotavljanje svoje konkurenčne 
prednosti. Uspešne bodo le organizacije, ki bodo v svojo strategijo že pri obstoječem obsegu 
poslovanja vključile zmanjševanje obsega zaposlenih, skrajšanje časa izvajanja postopkov in 
globalizacijo poslovanja, ki ne priznava meja in povezuje organizacijo z uporabniki, 
dobavitelji pa tudi konkurenti v pristnejši, partnerski odnos (Kovačič in Peček 2004, 13–14). 

Medtem ko je za dosedanja obdobja obravnave in iskanja konkurenčne prednosti z uporabo 
informatike v podjetjih značilna predvsem usmeritev v zniževanje stroškov znotraj 
organizacije, pa novejši informacijski sistem vzpostavlja povezave na globalnem trgu in išče 
nove priložnosti organizacije v smeri povečanja svojega deleža dodane vrednosti (Kovačič in 
Peček 2004, 16). 

7.3.2 Povzetek rezultatov raziskave in opredelitev modela managementa zadovoljstva 
uporabnikov 

Izvedena raziskava in analiza rezultatov nam je dala jasen vpogled v stališča uporabnikov 
storitev glede portala e-tovorni promet. Z rezultati smo lahko zadovoljni, saj so nam potrdili 
naša predvidevanja oziroma so rezultati dosegli zastavljene cilje: 
− uporabniki so zadovoljni s storitvami portala e-tovorni promet (90,3 %);  
− portal e-tovorni promet je izpolnil pričakovanja (87,1 %); 
− zadovoljstvo se je glede na leto poprej spremenilo (36,6 %), pri ostalih se zadovoljstvo ni 

spremenilo; 
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− uporabniki so si poenostavili dejavnost poslovanja vsled uporabe portala e-tovorni 
promet (86,7 %); 

− pretežni del uporabnikov storitev portala e-tovorni promet je mnenja, da storitve 
elektronskega poslovanja kot dopolnilna storitev temeljni ponudbi povečuje mednarodno 
konkurenčnost. 

Nadalje lahko ugotovimo, da storitev elektronskega poslovanja povečuje zadovoljstvo z 
osnovo prevozno storitvijo (H1). Omenjeno trditev je potrdilo kar 80 % vseh uporabnikov, ki 
so odgovorili na anketni vprašalnik. Razlike v odgovorih med segmenti uporabnikov sicer 
niso statistično značilne, vendar je treba omeniti, da so vsi uporabniki, ki so odgovorili na 
anketni vprašalnik, prisotni na mednarodnem trgu in se soočajo s ponudbo različnih 
ponudnikov prevoznih storitev. 

Na osnovi analize smo ugotovili, da je rast nakupov pri uporabnikih prevoznih storitev, ki 
uporabljajo storitve portala e-tovorni promet, hitrejša kot pri ostalih uporabnikih (H2). Tudi v 
primeru nadaljnjega segmentiranja uporabnikov – po velikosti (ABC analiza) smo prišli do 
podobnih rezultatov, saj so ugotovitve praktično enake – relativna rast nakupov je bila pri 
vseh segmentih uporabnikov storitev elektronskega poslovanja večja kot pri ostalih 
uporabnikih.  

V primerjavi stopnje splošnega zadovoljstva s storitvami portala e-tovorni promet z dinamiko 
nakupov prevoznih storitev (H3) smo ugotovili povezavo med tema dvema spremenljivkama 
– obstaja namreč vzročna povezava med zadovoljstvom s storitvami portala e-tovorni promet 
in obsegom nakupov (dinamika obsega nakupov). Povezava je pozitivna in srednje močna – 
vsako povečanje zadovoljstva prinese dodatno odstotno točko povečanja deleža obsega 
prevozov. Vendar je treba dodati, da na to vzročno povezavo vplivajo tudi nekateri drugi, v 
raziskavo nevključeni dejavniki. 

Pregled strokovne literature, ki se nanaša na elektronsko poslovanje, zadovoljstvo in 
konkurenčnost, nam v kar v nekaj primerih ponuja odgovor na vprašanje, ali so ta tri poslovna 
polja medsebojno povezana. Odgovor je vsekakor pritrdilen. Podjetja na trgu povečujejo 
konkurenčnost s tem, da povečujejo zadovoljstvo svojih uporabnikov z uvajanjem 
elektronskega poslovanja, zadovoljstvo pa je povezano z zaznavanjem razmerja kakovost – 
cena za izdelke oziroma storitve, ki zadovoljujejo določeno potrebo uporabnika.  

Merjenje zadovoljstva je torej osnovno orodje v managementu zadovoljstva in predstavlja le 
prvo fazo v zaključenem krogu akcij za povečevanje zadovoljstva. Vse faze se iterativno 
ponavljajo in skozi vsako ponovitev mora biti stopnja zadovoljstva večja.  

Po izvedeni kvantitativni raziskavi zadovoljstva z izdelkom oziroma storitvijo je treba glede 
na rezultate raziskave pristopiti k analizi rezultatov, ki predstavljajo osnovo za pripravo 
kvalitativne raziskave.  
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Slika 19: Model managementa zadovoljstva uporabnikov 

Glavni namen kvalitativne raziskave je ugotovitev poglobljenih razlogov za dejansko stanje. 
Pristop h kvalitativni raziskavi je selektiven, saj je treba za različne segmente uporabnikov ali 
dele storitve izvesti intervju s posebej pripravljenim, polstrukturiranim, tematsko prilagojenim 
vprašalnikom. Poročilo izvedene kvalitativne raziskave mora biti obravnavano skupaj s 
ustreznimi strokovnimi službami. Rezultat tega dela aktivnosti so opredeljeni razlogi za 
ugotovljeno stanje ter ključni ukrepi za odpravo ugotovljeni morebitnih odstopanj. Seveda pa 
mora ta načrt vsebovati tudi termine za izvedbo ukrepov ter odgovorne in pristojne za 
izvedbo. Vsekakor morajo biti ukrepi izvedeni še pred naslednjo iteracijo kvantitativne 
raziskave o ugotavljanju stopnje zadovoljstva. 
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8 POVZETEK TEORETIČNEGA IN EMPIRIČNEGA DELA NALOGE 

Internacionalizacija in globalizacija poslovanja ter liberalizacija trgov zahtevajo od podjetij 
iskanje vedno novih idej, načinov in možnosti za povečevanje svojih donosov podjetja. 
Možnosti za to je več in podjetja jih lahko iščejo tudi v širitvi produktnega nabora (širina in 
globina asortimenta) ali pa ostanejo pri enakem portfelju storitev, ki ga oplemenitijo z 
dopolnilnimi storitvami. V tem primeru ponudbi storitev ne dodajajo snovnih dodatkov 
storitev, temveč nesnovne.  

Storitev železniškega transporta je relativno ozka, zato s tega zornega kota ni tako zanimiva 
za uporabnike, čeprav zadosti potrebam po premiku blaga (tovora) do točke porabe. Temeljno 
prevozno storitev smo nadgradili in ponudili uporabnikom možnosti spremljanja in sledenja 
tekom celotnega procesa prevoza. Uporabnikom smo tako omogočili povezavo do izvedbe 
procesa storitve, tako se lahko s tem procesom tudi identificirajo oziroma celo sodelujejo pri 
njegovi izvedbi. Nabor storitev elektronskega poslovanja, ki smo ga omogočili uporabniku, je 
širši in vključuje večje število aplikacij. 

Uporabniki portala e-tovorni promet so s storitvami portala zadovoljni. Njihova pričakovanja 
so izpolnjena, mnenja so celo, da dopolnilna storitev povečuje zadovoljstvo s temeljno 
prevozno storitvijo. S tem so izpolnjeni vsi pogoji ne le za nakup storitev zdaj in tudi v 
bodoče temveč za to, da bodo nakupi še večji.  

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami ima še dodaten vpliv. S tem vežemo uporabnike nase 
in jim ne dajemo razlogov, da bi zamenjal svojega dobavitelja in s tem odšli h konkurenci. Z 
dopolnitvami storitev smo se diferencirali do drugih ponudnikov prevoznih storitev in naredili 
velik korak k povečanju konkurenčnosti ter vzpostavitvi razlogov za povečano prodajo.  

Konkurenčna prednost je le trenutna. Podjetja morajo vlagati znatna sredstva v iskanje tistih 
prednosti, ki bodo predstavljale konkurenčne prednosti v bodoče, ter jih tudi realizirati. 
Zatorej le trenutno merjenje zadovoljstva ne zadošča, temveč je treba izvajati aktivnosti 
celovitega merjenja in managementa zadovoljstva uporabnikov s storitvami, treba je iskati 
nove priložnosti upoštevajoč mnenja, predloge, pobude uporabnikov. Orodje za to je 
opredeljeno, pomembna bo kakovostna izvedba merjenja in tudi kakovostna izvedba drugih 
faz v procesu managementa zadovoljstva.  

Z vidika managementa pa bo ključnega pomena naslednje merjenje zadovoljstva. Ali bo 
zabeležena kakšna sprememba v zadovoljstvu? Če da, v kateri smeri? Šele tu bomo dobili 
odgovor na vprašanje, ali smo v procesu managementa izvedli vse tiste aktivnosti, ki so 
doprinesle svoj delež k izboljšanju storitve, ki je ključ do našega uspeha na trgu. 



 

108 

9 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bila izdelava in vzpostavitev orodja za pospeševanje prodaje z 
uporabo analize zadovoljstva uporabnikov z dopolnilnimi elementi elektronskega poslovanja, 
ki nadgrajujejo osnovno ponujeno storitev.  

Da bi to lahko dosegli, smo v nalogi našo pozornost namenili vsem tistim področjem, za 
katere smo menili, da lahko odigrajo svojo vlogo vsaj v minimalnem obsegu. V teoretičnem 
delu smo tako analizirali stanje, posebnosti in razvoj elektronskega poslovanja, nadaljevali 
smo z obravnavanjem marketinga ter njegovega upravljanja ter umestili prodajo v okvir 
marketinga, proučili smo ponudbo podjetja z vidika značilnosti storitev, zadovoljstva in 
kakovosti. Posebno pozornost smo namenili sklopu merjenja in managementa zadovoljstva 
uporabnikov, dotaknili pa smo se tudi elementov konkurenčnosti. Kot zaključek prvemu 
teoretičnem delu smo povezali storitve elektronskega poslovanja z zadovoljstvom 
uporabnikov. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli raziskavo zadovoljstva uporabnikov s storitvami 
elektronskega poslovanja. Raziskavo smo uporabili kot konkreten vzvod za potrditev 
teoretičnega dela naloge v povezavi z njenim namenom. S povezavo dela naloge in rezultatov 
izvedene raziskave smo opredelili praktični pristop k managementu zadovoljstva 
uporabnikov, seveda s ciljem opredeliti orodje pospeševanja prodaje, s katerim bi lahko z 
uporabo analize zadovoljstva uporabnikov prek povečanega zadovoljstva povečevali količino 
prodanih storitev. 

Kot smo ugotovili v poglavju o elektronskem poslovanju, le-to postaja življenjska filozofija 
podjetij, brez katere si skoraj ni več mogoče predstavljati obstoja oziroma nadaljnjega razvoja 
podjetij. Uporabniki ne le da izražajo pobude za razvoj elektronskega poslovanja, temveč 
moramo njihova mnenja obravnavati kot zahteve, in to na kratek rok. Z uvedbo elektronskega 
poslovanja lahko podjetja prihranijo velike zneske. Vse skupaj mora temeljiti na prenovi 
osnovnih in ključnih poslovnih procesov, saj implementacija elektronskega poslovanja 
upoštevajoč obstoječe procese ne bo prinesla želenih koristi. Ob implementaciji elektronskega 
poslovanja lahko zmanjšamo število izvedbenih nivojev oziroma lahko zmanjšamo število 
potrebnih operacij, ne nazadnje pa lahko tudi časovno skrajšamo izvedbo operacij. Pomemben 
pa je tudi vidik elektronskega poslovanja, ki se dotakne našega uporabnika. Z uvedbo 
elektronskega poslovanja lahko podjetja poenostavijo in pospešijo svojo dejavnost v povezavi 
dobavitelj–uporabnik, prav tako pa tudi povečajo učinkovitost upoštevajoč elektronsko 
izmenjavo in hitrejši tok podatkov med njenimi uporabniki. 

Razvoj informacijske tehnologije je zelo hiter in na to dinamiko se je treba ustrezno pripraviti. 
Na razpolago je široka paleta možnosti, ki nam jo ponuja razvoj informacijske tehnologije in 
bo v vsakem prihodnjem obdobju še večja. Pri tem je prvi cilj podjetij izkoristiti obstoječe 
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možnosti, biti pripravljen na prihodnje možnosti, s čimer bomo ustvarili dodatno prednost 
pred drugimi podjetji v panogi. 

Dober izdelek ali dobra storitev še ni pogoj za uspeh na trgu. Najprej je sploh treba zagotoviti 
informiranost uporabnika o obstoju naše ponudbe ter o tem, da lahko naš izdelek oziroma 
storitev ustrezno zadovolji uporabnikovo potrebo. Za to potrebujemo ustrezen marketinški 
načrt, ki mora vključevati natančne informacije o segmentih uporabnikov, o strukturi izdelkov 
in storitev za posamezen segment, opredeliti je treba pravi nivo cen, ki bo še sprejemljiv za 
uporabnike in ki bo lahko konkurenčen na zahtevnem trgu. Poiskati je treba prave 
distribucijske poti za razdelitev izdelkov oziroma storitev ter najti ustrezen način promocije in 
komuniciranja. Prodajni kanali, ne glede na to kako so organizirani, so pomemben ključ pri 
razpečavi. Prodajalec lahko kot dober promotor, poznavalec, strokovnjak in človek s pravimi 
orodji klasičnih prodajnih metod ali z metodami pospeševanja prodaje doseže dobre rezultate, 
ki so pomembni zanj osebno pri doseganju prodajnih kvot ter ključni pri doseganju 
načrtovanih prodajnih rezultatov za podjetje kot tudi pri zadovoljevanju uporabnikovih 
potreb.  

Za podjetja je storitveni trg zahtevnejši od trga fizičnih izdelkov. O tem dovolj zgovorno 
pričajo ne le same značilnosti storitev temveč tudi širina ponudbenega porfelja z osnovnimi in 
dopolnilnimi storitvami. V smislu pritegnitve zanimanja podjetja dodajajo vse več dodatnih 
otipljivih ali navideznih lastnosti storitev. Uporabniki storitve zaznavajo in obravnavajo kot 
neločljiv sveženj snovnih in nesnovnih sestavin, prav nesnovnost storitev in proces izvajanja 
pa sta poglavitna dejavnika, ki vplivata na oblikovanje pričakovanj in s tem posredno vplivata 
na zadovoljstvo. Lastnosti storitev so nas zanimale tudi zaradi tega, ker delimo mnenje tistih 
avtorjev, ki trdijo, da se vrednotenje storitev prav tako kot njihova proizvodnja in trženje 
zaradi njihove nesnovnosti, obstojnosti, spremenljivosti in neločljivosti razlikuje od 
vrednotenja, proizvodnje in trženja izdelkov. To so hkrati vzroki, zaradi katerih je presojanje 
zadovoljstva uporabnikov storitev težavno in zahteva uporabo specifičnih mehanizmov. 

Kompleksnost storitev, ki je zaznamovana s številom elementov, transparentnostjo povezav 
med njimi, spremembami v določenem časovnem obdobju ter z možnostjo vpliva na strukturo 
storitvenega procesa, vpliva na nakupno vedenje uporabnikov, saj povečuje negotovost in 
tveganje pri nakupnem odločanju ter vpliva na raven pričakovanj uporabnikov ter na zaznavo 
in oceno zadovoljstva. 

Učinki nesnovnosti imajo poseben pomen pri vrednotenju zadovoljstva storitev. Uporabniki 
storitve zaznavajo in obravnavajo kot neločljiv sveženj snovnih in nesnovnih sestavin, prav 
nesnovnost storitev in proces izvajanja pa sta poglavitna dejavnika, ki vplivata na oblikovanje 
pričakovanj in s tem posredno vplivata na zadovoljstvo. Storitve, ki izkazujejo visoko stopnjo 
nesnovnosti in neobstojnosti, je poleg tega težko objektivno vrednotiti. Zaradi pomanjkanja 
snovnih elementov in ob upoštevanju dejstva, da je pri številnih storitvah objektivno 
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vrednotenje mogoče le v trenutku, ko so bile storitve izvedene, ponudnik ne more zagotoviti 
zanesljivih standardov vrednotenja, uporabnik pa se ne more opreti nanje. 

Neločljivost izvajanja in uporabe storitev ter neposredno sodelovanje uporabnika v procesu 
izvajanja pomeni, da uporabniki ne določajo zgolj kakovosti, ki bo zagotavljala njihovo 
zadovoljstvo, ampak na kakovost tudi neposredno vplivajo. Tudi pri storitvah, pri katerih 
ločitev med izvedbo in uporabo ni mogoča, je mogoče ločiti nakup od izvedbe. To še posebej 
drži na medorganizacijskih trgih, kjer oseba, ki sprejme nakupno odločitev, ni nujno tudi 
oseba, ki storitev kupi, ta pa ni oseba, ki bo sodelovala v procesu njenega izvajanja. 

Če opazujemo zadovoljstvo z osebnega zornega kota, lahko zapišemo, da bomo zadovoljni 
takrat, ko bomo kupili tisti izdelek oziroma storitev, ki bo kar najbolje zadovoljila našo 
potrebo, seveda ob primerjavi razmerja med ceno in kakovostjo. Zadovoljstvo na 
podjetniškem nivoju je sicer vsebinsko podobno, je pa še nekoliko bolj kompleksno.  

Zadovoljstvo se lahko namreč nanaša na celotno ali zgolj na del potrošnje izkušnje. Predvsem 
v storitvenem sektorju morajo ponudniki poleg zadovoljstva s posamezno transakcijo oceniti 
tudi, kako uporabniki na osnovi doživetega zaporedja transakcij vrednotijo poslovni odnos kot 
celoto. Uporabniki transakcij ne doživljajo izolirano, ampak upoštevajo predhodne izkušnje, 
ki jih združujejo v splošno oceno poslovnega odnosa. Zadovoljstvo s poslovnim razmerjem je 
trajnejše in situacijsko manj odvisno, kot je zadovoljstvo s posamezno transakcijo ali epizodo, 
ki jo uporabnik doživi v procesu izvajanja storitve. Tako se zadovoljstvo s poslovnim 
razmerjem kljub nezadovoljstvu s posameznim elementom storitvenega procesa ne spremeni 
takoj, vpliv nezadovoljstva na celovito oceno poslovnega razmerja pa je mogoče zaznati šele 
pri določeni jakosti in pogostosti negativnih oziroma pozitivnih izkušenj. 

Zaradi dolgoročnosti poslovnih razmerij in visoke tržne transparentnosti je pomen merjenja 
zadovoljstva uporabnikov na medorganizacijskih trgih večji, kot to velja za porabniške trge, 
saj ima lahko morebitno nezadovoljstvo s ponudnikom ali storitvenim svežnjem zaradi 
intenzivne izmenjave izkušenj in referenčnih informacij med udeleženci na trgu precejšnje 
negativne in multiplikativne učinke. 

Omeniti je treba tudi povezavo med zadovoljstvom in učinki tega zadovoljstva za podjetje. 
Nezadovoljni uporabnik bo svojo izkušnjo povedal množici ljudi, pretežni del posla podjetja 
opravijo s stalnimi uporabniki, dražje je pridobivanje novih uporabnikov kot zadržanje 
obstoječih zadovoljnih uporabnikov. Pretežni del uporabnikov ne bo več kupoval od podjetja, 
s katerim niso bili zadovoljni. 

Opredelitev konkurenčnosti je mnogo, vsaka po svoje poiskuša na kar najboljši in najbolj 
enostaven način opredeliti ta pojem. Skupen imenovalec vseh opredelitev pa so pojmi: 
panoga, skupni uporabniki in storitve, stroški poslovanja ter v tej povezavi lastna in prodajna 
cena ter donosnost. Ključna je torej strategija »boljše« storitve ob predpostavki »prave cene«. 
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Ta recept zagotavljanja konkurenčne prednosti bo prinesel želeni donos. Za oblikovanje in 
zagotavljanje konkurenčnosti ne smemo upoštevati le trenutne dejavnike okolja, saj se ti 
spreminjajo in vplivajo na našo trenutno konkurenčnost. Pomemben je vpogled v prihodnost 
in v oceno bodočega gibanja stanja in povpraševanja. Ustrezna ocena prihodnjega stanja pa je 
tista, ki lahko dela razlike med podjetji v uspešnosti poslovanja z vidika prilagajanja ponudbe 
strukturi bodočega povpraševanja. Ključen je torej prevzem proaktivne tržne vloge.  

Zelo veliko napako bi naredili, če bi se zadovoljili z ugotovljeno stopnjo zadovoljstva 
uporabnikov s storitvijo. Merjenje moramo namreč razumeti le kot orodje, s katerim lahko 
upoštevajoč raziskovalno metodologijo ustrezno raziščemo ugotovljen problem. Ampak tako 
le ugotavljamo dejansko stanje. Vprašanje pa je, kaj narediti, da bomo ob naslednjem 
merjenju zadovoljstva ugotovili, da je večji delež uporabnikov zadovoljnih oziroma da se je 
kakovost naših storitev z vidika zadovoljevanja njihovih potreb povečala. Med dvema 
merjenima moramo podrobno in poglobljeno analizirati razloge in glede na ugotovljene 
vzroke opredeliti nabor ukrepov, s katerimi bomo odpravili ugotovljene vzroke. To je seveda 
naloga managementa, da skozi svoje ravni, funkcije in naloge doprinese svoj delež k 
izboljšanju situacije. Šele po izvedenih natančno definiranih ukrepih in njihovi implementaciji 
lahko ponovno merimo zadovoljstvo. To je seveda kontinuiran proces, ki ga moramo ponoviti 
večkrat oziroma ki ga niti ne smemo nehati izvajati.  

Na osnovi ugotovitev teoretičnega ter empiričnega dela naloge smo z oblikovanjem modela 
celovitega obvladovanja managementa zadovoljstva vzpostavili orodje za pospeševanje 
prodaje prevoznih storitev in s tem dosegli namen in cilje naloge. S tem modelom bodo 
podjetja na osnovi analize zadovoljstva lahko pristopila k sistematičnemu izboljševanju 
storitev. Poudariti je treba, da smo model oblikovali upoštevajoč analizo zadovoljstva 
uporabnikov s spremljajočimi dejavnostmi temeljni storitvi.  

Merjenje zadovoljstva je le osnovno orodje v managementu zadovoljstva in predstavlja le 
prvo fazo v zaključenem krogu akcij za povečevanje zadovoljstva. Sledijo faze priprave in 
izvedbe kvalitativne raziskave, obravnava poročila in priprava ukrepov ter izvedba 
pripravljenih ukrepov. Sledi ponovno merjenje, ali so ukrepi delovali v skladu s pričakovanji. 
Te faze se nato iterativno ponavljajo, pri čemer mora biti stopnja zadovoljstva pri vsaki 
iteraciji večja. 

Da bi lahko ovrednotili pomen zadovoljstva uporabnikov kot temelj pospeševanja prodaje, 
smo opredelili tudi tri temeljne hipoteze, pri čemer smo želeli ugotoviti, ali uvajanje storitev 
elektronskega poslovanja povečuje zadovoljstvo uporabnikov, ali obstajajo razlike v nakupu 
storitev med segmenti uporabnikov ter ali je in kakšna je povezava med stopnjo zadovoljstva 
uporabnikov in obsegom nakupov storitev.  

Merjenje zadovoljstva, ki smo ga kot prvi korak izvedli v procesu managementa zadovoljstva 
uporabnikov, nam je potrdilo naše domneve. Tako ugotavljamo, da storitve elektronskega 
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poslovanja povečujejo zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo. Klasična osnovna storitev 
ne zadošča več, zato se podjetja pogosto odločajo za širitev in k osnovni storitvi dodajajo še 
druge, lahko otipljive ali neotipljive elemente. Ti dodatni elementi naredijo osnovno storitev 
spet zanimivejšo in privlačnejšo. Uporabniki vidijo v tem dodano korist in se prav zaradi tega 
odločajo za nakup ponujenih storitev. Potrdili smo tudi drugo hipotezo, ki je povezovala 
uporabo storitev elektronskega poslovanja in povečevanje obsega nakupa storitev. Ugotovili 
smo namreč, da se prodaja povečuje hitreje pri uporabnikih storitev elektronskega poslovanja 
kot pa pri uporabniki, ki teh dopolnilih storitev ne uporabljajo. Razvoj informacijske 
tehnologije omogoča podjetjem ponujanje dodatnih storitev, s čimer obvladujejo lastne 
procese in s tem povezane stroške poslovanja, po drugi strani pa na ta način tkejo močnejše 
vezi s svojimi uporabniki. Le-ti lahko s prilagoditvijo in optimizacijo prihranijo znatna 
sredstva. Tovrstno povezovanje predstavlja osnovo za dolgoročnejšo sodelovanje, saj se 
investiranje v elektronsko poslovanje le na kratek rok ne izplača. Kakršno koli povezovanje 
podjetij, organizacijsko ali le procesno pa pripomore k temu, da se za naša konkurenčna 
podjetja ustvarijo visoke vstopne ovire za vstop na trg naše dejavnosti. Nadalje smo ugotovili, 
da bolj zadovoljni uporabniki, ki uporabljajo storitve elektronskega poslovanja, močneje 
posegajo po nakupu storitev – med tema dvema dejavnikoma je ugotovljena pozitivna in 
srednje močna povezava – povečanje zadovoljstva prinese dodatno odstotno točko povečanja 
obsega prevozov. Dokazali smo, da je vlaganje sredstev v dopolnilne elemente storitve v 
našem primeru dopolnilne elemente elektronskega poslovanja smiselno in celo potrebno. Ker 
ima podjetje tako možnost ponudbe svojim uporabnikom, se podjetja hitreje in pogosteje 
odločajo z nakup storitev, kar prinaša seveda dodaten poslovni prihodek. To je še toliko bolj 
pomembno, ker je slovenski trg relativno majhen in so na njem prisotna tudi podjetja, ki 
delujejo na večjem, še zahtevnejšem mednarodnem trgu.  

Zadovoljstvo uporabnikov je torej ključnega pomena in predstavlja dobro podlago za 
pospeševanje prodaje. Vendar podjetja ne smejo ostati le pri merjenju stopnje zadovoljstva, 
temveč morajo biti sposobna to zadovoljstvo oblikovati v skladu s svojimi potrebami. 
Povečanje zadovoljstva namreč prinaša dodatne koristi z vidika povečevanja obsega in 
vrednosti prodaje. Za te aktivnosti pa lahko uporabimo oblikovan model in nadaljujemo z 
izvedbo njegovih ostalih faz.  

Lastniki podjetij, ki skupaj s svojimi managerji oblikujejo politiko podjetja, morajo v svoje 
dolgoročne strategije vključiti tudi management zadovoljstva uporabnikov. Management 
zadovoljstva uporabnikov se dotika vseh treh temeljnih segmentov politike podjetja: 
dejavnosti (s čim na trgu nastopamo), sredstev (kakšna sredstva pri tem uporabljamo) in 
urejenosti (kako smo organizirani). Tu moramo izpostaviti tudi usklajenost politike podjetja s 
strateškim marketingom, saj morata delovati vzajemno in komplementarno. Obvladovanje 
zadovoljstva uporabnikov ni kratkoročna naloga – zadovoljstvo in s tem povezano lojalnost je 
treba graditi počasi, potrpežljivo in na dolgi rok. Pri tem je treba biti zelo pazljiv, da 
uporabnikov zaradi napačnih, nepremišljenih ali prehitrih potez ne izgubimo. Obvladovanje 
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zadovoljstva ni naloga samo lastnikov ter vršnega ali top managementa. Je pa njihova naloga 
ključna, saj morajo filozofijo zadovoljstva prenesti do vseh nivojev managementa ter seveda 
tudi do izvajalcev storitev na koncu verige, ki so dejansko odgovorni za izvedbo storitve. Pri 
tem namreč ne smemo pozabiti pozitivne in močne korelacije zadovoljstva uporabnikov z 
obsegom nakupov.  

S podjetniškega zornega kota lahko zaključimo, da je bila naša odločitev glede pričetka 
uvajanja elektronskega poslovanja v našem podjetju z našimi uporabniki pravilna, saj na tej 
osnovi pozitivno vplivamo na oblikovanje obsega prevozov tako z vidika večjega 
zadovoljstva uporabnikov z osnovno prevozno storitvijo kot tudi z vidika poenostavitve 
transportne dejavnosti in seveda s tem povezanim zmanjšanjem stroškov pri naših 
uporabnikih. To vedenje in znanje moramo razširiti tudi interno in seznaniti vse ključne 
udeležence s pomenom brezpapirnega poslovanja. V nadaljevanju moramo pristopiti k izvedbi 
ostalih faz modela celovitega managementa zadovoljstva uporabnikov. V raziskavi bomo 
pridobili niz informacij o potrebah uporabnikov, s čimer bomo povečali nabor storitev 
elektronskega poslovanja. 

Glede na zastavljen model vidimo možnosti nadaljnjih raziskav z izvedbo kvalitativne 
analize, s katero želimo za posamezen segment uporabnikov pridobiti poglobljen vpogled v 
njihova stališča in razmišljanja, kar nam bo služilo kot osnova za izboljšave in inovacije. 
Grobo strukturo vsebine kvalitativne raziskave smo nakazali v poglavju praktičnega pristopa 
k managementu zadovoljstva uporabnikov.  

V kolikor se bodo podjetja ravnala v skladu s principi celovitega managementa zadovoljstva 
uporabnikov, tudi uspeh na zahtevnem mednarodnem trgu ne bo izostal. 
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Priloga 1 

Rezultati obdelave anket za potrebe potrditve hipotez 

H3: Razlike v odgovorih glede na segmente uporabnikov in razrede 
 
Descriptives  
 
Splošno zadovoljstvo  

 N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

1 6 2,17 1,169 ,477 ,94 3,39 1 4
2 10 2,00 ,943 ,298 1,33 2,67 1 4
3 14 1,79 1,051 ,281 1,18 2,39 1 5
Total 30 1,93 1,015 ,185 1,55 2,31 1 5

 
1 – Razred A 
2 – Razred B 
3 – Razred C 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Splošno zadovoljstvo  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,300 2 27 ,743
 
 
ANOVA 
 
Splošno zadovoljstvo  

  
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,676 2 ,338 ,313 ,734 
Within Groups 29,190 27 1,081     
Total 29,867 29      

 
Robust Tests of Equality of Means 
 
Splošno zadovoljstvo  

  Statistic(a) df1 df2 Sig. 
Welch ,269 2 12,906 ,769 

a Asymptotically F distributed. 
 
  



 

 

Priloga 1 

H3: Regresijska analiza 
 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Rast v %(a) . Enter 
a All requested variables entered. 
b Dependent Variable: Splošno zadovoljstvo 
 
 
Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,659(a) ,434 ,415 ,777 
a Predictors: (Constant), Rast v % 
 
 
ANOVA(b) 
 

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 13,446 1 13,446 22,255 ,000(a) 
Residual 17,521 29 ,604   
Total 30,968 30   

a Predictors: (Constant), Rast v % 
b Dependent Variable: Splošno zadovoljstvo 
 
Coefficients(a) 
 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,225 ,150 14,845 ,000 
Rast v % -,007 ,001 -,659 -4,718 ,000 

a Dependent Variable: Splošno zadovoljstvo 

 

 

 



 

 

Priloga 2 

Anketi vprašalnik 

 

 

 

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev portala  
e-Tovorni promet SŽ 

 

 
 
 
1. Ali ste zadovoljni z razpoložljivimi aplikacijami, ki jih ponuja e–Tovorni promet SŽ na spletu? 
 

             
popolnoma    niti zadovoljni           popolnoma 
zadovoljni               niti nezadovoljni        nezadovoljni 
 
 
2. V kolikšni meri je storitev e–Tovorni promet SŽ na splošno izpolnila vaša pričakovanja? 
 

             
izvedba storitve je povsem     niti izpolnila               izvedba storitve nikakor 
izpolnila naša pričakovanja  niti ni izpolnila      ni izpolnila naših pričakovanj 
 
 
3. Ali se je vaše splošno zadovoljstvo s storitvijo e–Tovorni promet SŽ v zadnjem letu 
spremenilo? 
 

 DA NE
 
 
4. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, vas prosimo, da ocenite, v kolikšni meri se je 
vaše splošno zadovoljstvo spremenilo. 
 

 bolj smo zadovoljni  manj smo zadovoljni  nismo več zadovoljni 
 
      
5. Ali ste si poenostavili vašo transportno dejavnost s storitvijo e–Tovorni promet SŽ? 
 

 DA  DA, vendar ne v tolikšni
meri kot smo pričakovali  NE 

 
 
6. Ali menite, da storitev elektronskega poslovanja, kot je e-Tovorni promet SŽ, predstavlja 
konkurenčno prednost? 
 

 DA  NE
 
 
7. Ali menite, da storitev elektronskega poslovanja, kot je e-Tovorni promet SŽ, povečuje 
zadovoljstvo z osnovno prevozno storitvijo? 
 

 DA  
NE
 
 

 
Anketa vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na storitev Slovenskih železnic imenovano 
e-Tovorni promet in njeno izvedbo. Če ni navedeno drugače, na vprašanja 
odgovorite tako, da označite le enega izmed ponujenih odgovorov. Upoštevajoč 
dobre raziskovalne običaje, bomo vaše odgovore obravnavali zaupno in jih uporabili 
le v okviru raziskave. Prosimo, da nam izpolnjeno anketo posredujete na elektronski  
naslov: peter.kodre@slo-zeleznice.si, ali po faxu: +386 1 29 14 838.  
 



 

 

Priloga 2 

 

 

 

 

8. Ali se je število vaših dostopov na portal e-Tovorni promet SŽ v zadnjem letu kaj 
spremenilo? 
 

 DA  NE 
 
 
9. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, vas prosimo, da označite kako in za koliko se je 
spremenilo število vaših dostopov na portal e-Tovorni promet. 
 

 število dostopov se je 
povečalo za  število dostopov se je 

zmanjšalo za  
 

 do 25 %  do 25 % 
 do 50 %  do 50 % 
 do 75 %  do 75 % 
 do 100 %  do 100 % 
 več   

 
10. Ali ste imeli v zadnjem letu pri uporabi portala e-Tovorni promet SŽ kakršnekoli zaplete ali 
težave? 
 

 NE, nikoli  DA, občasno  DA, pogosto 
 
 
11. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, Vas prosimo, da ocenite kako ste na splošno 
zadovoljni z reševanjem zapletov in težav pri uporabi portala e–Tovorni promet SŽ. 
 

             
popolnoma      niti zadovoljni           popolnoma 
zadovoljni    niti nezadovoljni        nezadovoljni 
 
 
12. Prosimo, navedite ali opišite konkretne dogodke, ki so v zadnjih mesecih najbolj vplivali na 
vaše zadovoljstvo s storitvijo e–Tovorni promet SŽ (v pozitivnem ali negativnem smislu). 
 

 
 
13. Ali uporabljate še kakšno podobno e-storitev za spremljanje transporta katerega drugega 
ponudnika? 
 

 DA  NE 
 
 
14. V kolikor ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, prosimo, označite še ponudnika. 
 

 domači  tuji 
 
    

15. Če ste na 13. vprašanje odgovorili z DA, vas prosimo, da primerjate storitev e-Tovorni 
promet SŽ s podobnimi portali drugih železniških prevoznikov. 
 

 bolj je uporaben  
kot drugi  enak je  manj je uporaben 

kot drugi 
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16. Ali se je v zadnjem letu obseg prevozov po železnici v vašem podjetju kaj spremenil? 
 

 DA  NE 
 
 
17. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, vas prosimo, da označite kako in za koliko se 
je spremenil obseg prevozov po železnici v vašem podjetju v zadnjem letu. 
 

 obseg prevozov po železnici 
se je povečal za  obseg prevozov po železnici 

se je zmanjšal za  
 

 do 10 %  do 10 % 
 do 20 %  do 20 % 
 do 30 %  do 30 % 
 do 40 %  do 40 % 
 do 50 %  do 50 % 
 več   več  

 
 
18. Ali je vaše podjetje prisotno tudi na tujem trgu? 
 

 DA  NE 
 
 
19. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, vas prosimo, da ocenite, kolikšen delež 
predstavlja tuji trg za vaše podjetje? 
 

 do 10 %  do 60 % 
 do 20 %  do 70 % 
 do 30 %  do 80 % 
 do 40 %  do 90 % 
 do 50 %  do 100 % 

 
 
20. Kako bi ocenili uporabnost spodaj navedenih aplikacij e–Tovornega prometa SŽ na spletu? 
 

 visoka stopnja  
uporabnosti 

srednja stopnja 
uporabnosti 

nizka stopnja 
uporabnosti 

e-naročanje vagonov…        

vagoni…        

pošiljke…        

sledenje v tujini…        

arhiv pošiljk…        

centralni obračun…        
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21. Prosimo, ocenite v kolikšni meri ste zadovoljni s spodaj navedenimi aplikacijami portala e–
Tovorni promet SŽ glede na podane kriterije. Kako bi ocenili pomembnost posameznega 
kriterija? V primeru, da posamezne aplikacije ne uporabljate, vas prosimo, da pustite polja 
prazna. 
     

 

 
e- Tovorni promet SŽ 

 
 
 

popolnoma     •    niti    •       popolnoma 
zadovoljni       •    niti    •    nezadovoljni 
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    Splošno zadovoljstvo            
    Zanesljivost delovanja aplikacije            
    Odzivni čas aplikacije            
    Časovna razpoložljivost podatkov            
    Kriteriji za iskanje            
    Navodila za uporabo            
    Hitrost reševanja težav            
    Odzivnost SŽ glede na predloge            
    

e 
– 

N
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O
Č

A
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JE
 

VA
G

O
N

A
 

Vsebinski obseg podatkov            
                 

    Splošno zadovoljstvo            
    Zanesljivost delovanja aplikacije            
    Odzivni čas aplikacije            
    Časovna razpoložljivost podatkov            
    Kriteriji za iskanje            
    Navodila za uporabo            
    Hitrost reševanja težav            
    Odzivnost SŽ glede na predloge            
    

VA
G

O
N

I 

Vsebinski obseg podatkov            
               

  Splošno zadovoljstvo            
  Zanesljivost delovanja aplikacije            
  Odzivni čas aplikacije            
  Časovna razpoložljivost podatkov            
  Kriteriji za iskanje            
  Navodila za uporabo            
  Hitrost reševanja težav            
  Odzivnost SŽ glede na predloge            
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E 

Vsebinski obseg podatkov            
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    Splošno zadovoljstvo            
    Zanesljivost delovanja aplikacije            
    Odzivni čas aplikacije            
    Časovna razpoložljivost podatkov            
    Kriteriji za iskanje            
    Navodila za uporabo            
    Hitrost reševanja težav            
    Odzivnost SŽ glede na predloge            
    

SL
ED

EN
JE
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Vsebinski obseg podatkov            
                 

    Splošno zadovoljstvo            
    Zanesljivost delovanja aplikacije            
    Odzivni čas aplikacije            
    Časovna razpoložljivost podatkov            
    Kriteriji za iskanje            
    Navodila za uporabo            
    Hitrost reševanja težav            
    Odzivnost SŽ glede na predloge            
    

A
R

H
IV

 P
O

ŠI
LJ

K
 

Vsebinski obseg podatkov            
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e- Tovorni promet SŽ 
 
 

popolnoma     •    niti    •       popolnoma 
zadovoljni       •    niti    •    nezadovoljni 
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  Splošno zadovoljstvo            
  Zanesljivost delovanja aplikacije            
  Odzivni čas aplikacije            
  Časovna razpoložljivost podatkov            
  Kriteriji za iskanje            
  Navodila za uporabo            
  Hitrost reševanja težav            
  Odzivnost SŽ glede na predloge            
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Vsebinski obseg podatkov            
 
 
 
 
22. Prosimo, vpišite svoje želje in pričakovanja o tem, kako naj se izboljša oziroma nadgradi 
portal e–Tovorni promet SŽ? 
 

 
 
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE. 
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Zap. Segment uporabnikov Opredelitev 
segmenta 

Št. 
 Kriterij Cilji 

raziskave 

1 Ključni  »Top 10« 10 Transportni prihodki  
(rang 1-10) 

Ugotovitev ključnih sposobnosti, ki so 
»prepričali« uporabnika. 

2 Pomembni »Second 10« 10 Transportni prihodki  
(rang 11-20) 

Ugotovitev ključnih sposobnosti, ki so 
»prepričali« uporabnika. 

3 Zmanjšan obseg 
prevozov 

Uporabniki, ki so »občutno« 
zmanjšali obseg prevozov«. 10 Zmanjšanje prevozov za več kot 20 % 

(prvih 10 takšnih uporabnikov). 
Ugotovitev razlogov za zmanjšan obseg 
prevozov. 

4 Izgubljeni Prenehali uporabljati storitve 
tovornega prometa. 10 

Uporabniki, ki so v letu 2006 še 
uporabljali storitve tovornega prometa 
(prvih 10 takšnih uporabnikov). 

Identifikacija razlogov za prenehanja nakupa. 

5 Potencialni 
Imajo »tovor«, storitev 
tovornega prometa pa ne 
uporabljajo. 

20  Identifikacija podjetij, ki bi lahko uporabljali 
storitve tovornega prometa. 

6 Nezadovoljni Uporabniki, ki so s storitvami 
nezadovoljni 18 Ocena zadovoljstva 5 ali več na lestvici 

1-zadovoljni: 7-nezadovoljni. Ugotovitev razlogov za nezadovoljstvo. 

7 Sprememba 
zadovoljstva  

Uporabniki, pri katerih se je 
zadovoljstvo v zadnjih dveh 
meritvah spremenilo. 

7 
Prehod ocene zadovoljstva iz polja 
»zadovoljnih« k nezadovoljnim« 
uporabnikom. 

Ugotovitev razlogov za spremembo 
zadovoljstva. 

      

 

 


