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POVZETEK 

Električna energija je ena izmed najpomembnejših dobrin sodobnega načina življenja, 

predstavlja pa tudi enega izmed višjih stroškov gospodinjstva. Vse od odprtja trga leta 2007 je 

v Sloveniji oskrba z električno energijo tržna dejavnost, na trgu pa je prisotnih vse več 

dobaviteljev električne energije. V magistrski nalogi smo pri proučevanju povezanosti 

trženjsko-komunikacijskih aktivnosti z odločitvami gospodinjskih odjemalcev potrdili naše 

domneve in ugotovili, da je zaznavanje trženjsko-komunikacijskih aktivnosti povezano z 

odločitvami gospodinjskih odjemalcev za menjavo dobavitelja, poleg tega pa smo ugotovili 

tudi, da gospodinjski odjemalci niso v veliki meri ozaveščeni o ključnih dejstvih porabe in 

oskrbe z električno energijo. Naše ugotovitve potrjujejo, da je trženjsko komuniciranje 

nasploh zelo pomembno pri vzpostavitvi odnosa med dobaviteljem in odjemalcem, krepitvi 

ozaveščenosti in pridobivanju novih odjemalcev.  

Ključne besede: trženje, trženjsko komuniciranje, električna energija, gospodinjski odjemalci, 

menjava dobavitelja.  

SUMMARY 

Electricity is one of the most important assets of the modern way of life, and it also represents 

one of the higher costs of the household. Since the opening of the market in 2007, electricity 

supply in Slovenia has been a market activity, and there are more and more electricity 

suppliers present on the market. In the master's thesis, when we examined the connection of 

marketing communication activities with the decisions of household customers, we confirmed 

our assumptions and found that the perception of marketing communication activities was 

related to the decisions of household customers for switching the supplier, and we also found 

that household customers were not largely aware of the key facts of electricity consumption 

and supply. Our findings confirm that marketing communication is generally very important 

in establishing the relationship between the supplier and the customer, raising awareness and 

acquiring new customers. 

Keywords: marketing, marketing communication, electricity, household customers, switching 

electricity supplier. 

UDK: 339.138:537.214(043.2) 
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1 UVOD 

Električna energija je temeljna življenjska dobrina, ki vsakodnevno sodeluje pri 

zadovoljevanju naših potreb. Je pomemben člen sodobnega načina življenja in pripomore k 

razvoju in napredku na mnogih področjih. Oskrba z električno energijo je za nas ključnega 

pomena, saj omogoča delovanje naprav in opreme v naših domovih, na delovnih mestih, v 

prometu, zdravstvu, skratka v vsej industriji. Stroški, povezani z električno energijo, nastanejo 

že pri pretvorbi in prenosu le-te in se tičejo celotnega elektroenergetskega sistema, poleg tega 

pa jih vsem odjemalcem prinaša tudi poraba električne energije v domačem gospodinjstvu. 

Ker se z električno energijo ljudje srečamo praktično na vsakem koraku, bi morali biti z 

osnovnimi dejstvi našega elektroenergetskega sistema seznanjeni in vedeti, kaj za nas 

predstavlja poraba električne energije, kako jo lahko prilagajamo, kdo vse sodeluje pri oskrbi 

z električno energijo in kaj vse lahko kot potrošniki storimo, da si stroške porabe električne 

energije čim bolj zmanjšamo. Iz lastnih delovnih izkušenj žal opažamo, da je prav ta splošna 

ozaveščenost potrošnikov nizka. Res je, da je sam potek pretvorbe in prenosa električne 

energije kompleksna zadeva, kljub temu pa bi morali biti ljudje bolj ozaveščeni o tistih 

splošnih dejstvih in aktivnostih, pri katerih tudi sami igramo določeno vlogo.  

V Sloveniji imamo od leta 2007 popolnoma odprt trg električne energije, kar pomeni, da si 

lahko vsak odjemalec sam izbere dobavitelja električne energije in z njim sklene pogodbo o 

oskrbi. Čeprav takoj po odprtju trga ni bilo zaznati velikih sprememb, pa je zadnja leta 

odprtost privedla do povečanja števila dobaviteljev električne energije ter njihovih storitev. 

To je vodilo do velikih znižanj cen električne energije, kar za končne odjemalce predstavlja 

veliko korist. (Agencija za energijo 2016, 7, 42) Področje konkurence je po odprtju in 

deregulaciji trga električne energije doživelo spremembe z vidika upravljanja kakovosti 

storitev, trženjskih strategij, trženjskega komuniciranja in graditve odnosov z odjemalci. Prav 

tako pa je deregulacija z odprtjem možnosti lastne izbire dobavitelja vplivala na ponudbo na 

trgu. (Bojnec in Papler 2011, 41–44) Povečala se je konkurenčnost med dobavitelji električne 

energije, ki si prizadevajo za zadržanje obstoječih in pridobitev novih odjemalcev. Pri temu se 

poslužujejo raznih trženjsko-komunikacijskih orodij, ki na odjemalce vplivajo različno.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Kot navajata Bojnec in Papler (2011, 16), je oskrba z električno energijo z odprtjem trga 

postala: »Tržna dejavnost, za katero veljajo ekonomske zakonitosti trga, na katerem se 

srečujeta ponudba in povpraševanje po oskrbi z električno energijo.« Električna energija je 

tako postala tržno blago, kar je med dobavitelji električne energije sprožilo tekmovanje, saj si 

prizadevajo za pridobitev čim večjega števila odjemalcev. Dobavitelji so trženjsko zelo 

aktivni, saj s svojimi obstoječimi in potencialnimi potrošniki izrazito komunicirajo s pomočjo 

različnih trženjsko-komunikacijskih kanalov in si na ta način z uporabo različnih trženjskih 

orodij prizadevajo pridobiti čim večji tržni delež. 
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Na maloprodajnem trgu v Sloveniji je bilo konec leta 2016 aktivnih 15 dobaviteljev električne 

energije, s katerimi lahko gospodinjski odjemalci prostovoljno in po svoji želji sklenejo 

pogodbo o oskrbi z električno energijo. Po podatkih Agencije za energijo se število menjav 

dobavitelja z leti povečuje, k čemur v veliki večini pripomorejo prav razne trženjske 

aktivnosti dobaviteljev. (Agencija za energijo 2017a, 12–13) Poleg tega tudi sami opažamo, 

da se veliko potrošnikov za menjavo odloči predvsem na podlagi trenutnega prihranka, ne 

poznajo pa osnovnih značilnosti obračunavanja porabe električne energije in ostalih 

pomembnih informacij, kar lahko kasneje privede do višjih stroškov. Kljub temu, da je z 

menjavo dobavitelja res možno prihraniti, menimo, da se odjemalci za to odločajo z razlogi, 

ki so posledica nizke stopnje ozaveščenosti, pri čemer veliko vlogo igra tudi trženje podjetij 

in njihove trženjsko-komunikacijske aktivnosti, ki na odjemalcih pustijo velik vtis.  

Trženje je izredno pomembna poslovna funkcija vsakega podjetja. Kotler (2004, 3) ga s 

kratko različico opisuje kot »dobičkonosno zadovoljevanje potreb«. Poleg tega pa Kotler 

(2004, 563) navaja tudi, da: »Sodobno trženje zahteva od podjetja več kot dober izdelek, 

privlačno ceno in dostopnost izdelka, ampak morajo podjetja tudi komunicirati z obstoječimi 

in morebitnimi deležniki in s splošno javnostjo. Nobeno podjetje se namreč ne more izogniti 

vlogi sporočevalca in promotorja.« Trženjsko komuniciranje predstavlja interakcijo med 

podjetjem in odjemalcem, vse od preprodaje in prodaje do porabe in tudi po njej. (Kotler 

2004, 564) Tomše (2014, 19) ga opredeljuje kot: »Posredovanje hotenih informacij do ciljnih 

uporabnikov z namenom vplivati na njihova stališča.« Pri tem dodaja, da je cilj trženjskega 

komuniciranja tudi doseganje določenih sprememb, ki bi privedle do tega, da bi bil potrošnik 

bolj naklonjen določenemu proizvodu, storitvi ter podjetju, ki ga/jo proizvaja/opravlja. 

Dobavitelji električne energije se tega zavedajo in zato s potrošniki komunicirajo s pomočjo 

različnih trženjsko-komunikacijskih orodij. Med najpomembnejše štejemo oglaševanje, 

osebno prodajo, pospeševanje prodaje, neposredno trženje in odnose z javnostmi. (Zbačnik in 

Žabkar 2009, 50) Če želi podjetje kot sporočevalec v komunikacijskem procesu doseči učinke 

pri prenosu sporočila, mora poleg ustreznega orodja izbrati tudi najprimernejšo pot oz. 

trženjsko-komunikacijski kanal, ki je lahko osebni ali neosebni. (Kotler 2004, 573) Ker 

električna energija vsebuje tako lastnosti izdelka kot tudi storitve in se tudi različne 

opredelitve dotikajo tako prve kot druge možnosti, je tudi trženje te dobrine specifične narave. 

Na trgu električne energije se ta kot dobrina pojavlja z ničelno stopnjo diferenciacije, saj ima 

kot produkt popolnoma enake lastnosti in je enake kakovosti, ne glede na to, katero podjetje 

jo odjemalcu dobavi. Zaradi tega dejstva se dobavitelji pri oblikovanju svoje ponudbe 

osredotočajo tudi na stranske storitve (npr. obdobje ugodne ponudbe, vezave, pomoč 

uporabnikom itd.).  

Kot že omenjeno, med ključna trženjsko-komunikacijska orodja spadajo tudi odnosi z 

javnostmi in publiciteta, s pomočjo katerih podjetje neosebno komunicira z javnostjo. Glavni 

cilj te komunikacije je »izobraževanje« javnosti o sebi in svojih produktih ter promoviranje 

le-teh. (Potočnik 2002, 305) Pogostost in način seznanjanja javnosti z dejavnostjo, ki jo 
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podjetje opravlja, in s pomembnimi dejstvi v zvezi s tem, gotovo vplivata na ozaveščenost 

vseh deležnikov, predvsem pa odjemalcev, zato je v primeru dobaviteljev električne energije 

omenjeno orodje zelo pomembno. Menimo, da se z uporabo tega orodja povečuje 

ozaveščenost odjemalcev, kar vpliva tudi na njihove odločitve v zvezi z izbiro dobavitelja 

električne energije. Poleg omenjenega orodja se dobavitelji električne energije poslužujejo 

tudi ostalih trženjsko-komunikacijskih aktivnosti, s pomočjo katerih uspešno komunicirajo z 

obstoječimi in s potencialnimi odjemalci. Pri tem skušajo vplivati na odločitve odjemalcev, 

povečati svoj tržni delež in sprožiti čim več menjav dobavitelja v svojo korist. Z novimi 

trženjskimi pristopi in mikavnimi ponudbami pomembno vplivajo na aktivno odzivanje 

odjemalcev na trgu električne energije, k večjemu številu menjav pa pripomore tudi 

ozaveščenost odjemalcev glede prihranka. (Agencija za energijo 2017a, 96, 100) Pomemben 

element orodja neposrednega trženja so tudi t. i. kontaktni centri dobaviteljev, kamor lahko 

odjemalci pokličejo v primeru raznih težav, vprašanj, dilem, reklamacij itd. Velikokrat so 

omenjeni centri prvi ali pa celo edini stik odjemalca s podjetjem, zato je izkušnja odjemalca 

gotovo pomembna pri izoblikovanju mišljenja o samem podjetju. V zadnjem času se je med 

dobavitelji električne energije zelo razširilo tudi akviziterstvo, s pomočjo katerega skušajo 

pridobiti odjemalce tudi na drugih lokacijah po Sloveniji.  

Pri oskrbi z električno energijo ločimo med gospodinjskimi ter ostalimi odjemalci, med katere 

spadajo poslovni odjemalci. V nalogi smo se osredotočili le na gospodinjske odjemalce, ki jih 

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) definira kot: »Odjemalce, ki 

kupujejo električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug energetski plin za svojo lastno 

rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti.«  

Ključni problem, ki smo ga zaznali in smo ga v nalogi tudi proučevali, je povezanost 

trženjsko-komunikacijskih aktivnosti dobaviteljev električne energije z odločitvami 

gospodinjskih odjemalcev električne energije v zvezi z izbiro in menjavo dobavitelja. Za 

raziskavo povezanosti trženjskega komuniciranja dobaviteljev električne energije z 

odločitvami gospodinjskih odjemalcev in tudi njihovo ozaveščenostjo smo se odločili 

predvsem na podlagi lastnih opažanj in delovnih izkušenj, saj smo zaradi dela v kontaktnem 

centru enega izmed dobaviteljev električne energije vsakodnevno v stiku z gospodinjskimi in 

tudi ostalimi odjemalci. Opažamo namreč, da dobavitelji električne energije vse pogosteje 

uporabljajo trženjsko-komunikacijske aktivnosti, na katere se gospodinjski odjemalci različno 

odzivajo, poleg tega pa smo zaznali tudi, da velika večina odjemalcev kljub pomembnosti 

električne energije v vsakodnevnem življenju ne pozna ključnih dejstev o oskrbi in porabi 

električne energije. Zanimalo nas je, ali gospodinjski odjemalci prav zaradi stopnje 

ozaveščenosti tako zelo različno dojemajo in sprejemajo trženjsko-komunikacijske signale in 

aktivnosti dobaviteljev električne energije ter kako je to povezano z njihovimi odločitvami.  

Ker smo po pregledu literature in drugih virov ugotovili, da podobna raziskava še ni bila 

izvedena, smo se odločili, da to področje raziščemo in proučimo ter podamo naše 
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raziskovalne ugotovitve, ki bodo lahko prispevale k nadaljnjim trženjsko-komunikacijskim 

aktivnostim dobaviteljev električne energije in jih spodbudile k spremembam in nadgradnjam 

v zvezi z ozaveščanjem odjemalcev in aktivnostmi trženjskega komuniciranja. Na podlagi 

rezultatov raziskave smo podali tudi predloge za nadaljnjo poslovno prakso in razvoj ter 

dobaviteljem in tudi ostalim udeležencem trga električne energije prikazali, v kolikšni meri so 

odjemalci sploh ozaveščeni, na kakšen način dojemajo posamezne entitete ter katere so tiste 

trženjsko-komunikacijske aktivnosti, ki pritegnejo največ pozornosti. Ker je trg električne 

energije doživel veliko sprememb, smo podali tudi ugotovitve glede tega, kako pomemben je 

za odjemalce tradicionalni dobavitelj in kam bi se bilo potrebno usmeriti. Ugotovitve 

raziskovanja in proučevanja navedene problematike so tudi najpomembnejši strokovni 

prispevek naloge na področju trženja, trženjskega komuniciranja in proučevanega področja 

povezanosti trženjsko-komunikacijskih aktivnosti ponudnikov električne energije z 

odločitvami gospodinjskih odjemalcev. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti povezanost trženjskega 

komuniciranja dobaviteljev električne energije z odločitvami gospodinjskih odjemalcev in 

ugotoviti, kako ta povezanost vpliva na izbiro in menjavo dobavitelja. Na osnovi rezultatov 

raziskave smo podali oceno ozaveščenosti gospodinjskih odjemalcev in proučili povezanost 

(ne)ozaveščenosti z vplivom, ki ga imajo trženjsko-komunikacijska orodja na gospodinjskega 

odjemalce in njihove odločitve za menjavo ali obstoj pri trenutnem dobavitelju, podali pa smo 

tudi predloge za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso.  

Cilji so bili: 

 predstaviti vlogo in pomen trženja in trženjskega komuniciranja ter povzeti značilnosti 

glavnih trženjsko-komunikacijskih orodij,  

 proučiti in opredeliti trg električne energije v Sloveniji na podlagi znanih dejstev in vlogo 

pomembnih udeležencev elektroenergetskega sistema, 

 raziskati, proučiti, ugotoviti in opredeliti, ali uporaba oziroma zaznavanje trženjsko-

komunikacijskih orodij dobaviteljev statistično pomembno vpliva na odločitve 

gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izbiro in menjavo dobavitelja in kateri so 

najpogostejši razlogi za menjavo, 

 raziskati in proučiti, ali so gospodinjski odjemalci ozaveščeni o ključnih dejstvih v zvezi 

z oskrbi z električno energijo, 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati tudi priporočila za nadaljnji razvoj, raziskovanje 

in poslovno prakso.  
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1.3 Hipoteze in metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Pri teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili sekundarne podatkovne vire, ki smo jih 

pridobili iz svetovnega spleta, uradne statistike, publikacij, baz člankov, monografskih 

publikacij. Poleg tega smo pridobili tudi interne podatke podjetja za distribucijo električne 

energije in njegovega hčerinskega podjetja, ki električno energijo dobavlja, v zvezi s trendi 

menjave dobavitelja in tržnimi deleži dobaviteljev ter trženjsko-komunikacijskimi 

aktivnostmi. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo, s katero smo 

pridobili primarne podatkovne vire. Z obdelavo in analizo zbranih podatkov smo potrdili 

izbrana dejstva in odkrili vzročno-posledične povezave. Kvantitativne podatke smo zbrali s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil zasnovan na preprost način in tako lahko razumljiv 

tudi za starejše anketirance. Pridobljene podatke smo obdelali s statističnimi metodami 

programa SPSS ter programom Excel.  

Ker opazovanje in obdelava celotne populacije zaradi stroškovnih, logističnih in 

zahtevnostnih razlogov nista bila izvedljiva, smo se pri raziskavi omejili na vzorec. Izhajal je 

iz statistične populacije, v katero spadajo gospodinjski odjemalci, ki so stari več kot 27 let, 

imajo merilno mesto locirano na področju izbranega elektrodistribucijskega podjetja M in so 

bili v obdobju izvajanja ankete priključeni na elektroenergetsko omrežje v omenjeni regiji, pri 

oskrbi z električno energijo pa se ne oskrbujejo na način samooskrbe. Čeprav teoretično niso 

najbolj zaželeni, smo pri raziskavi uporabili priložnostni vzorec, saj je slučajnost zelo težko 

zagotoviti. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se moški in ženske v 

Sloveniji iz svoje primarne družine odselijo zelo pozno, ženske so pri odhodu od staršev v 

povprečju stare 27 let, moški pa 31 let. (SURS 2011) Ker je plačilo stroškov gospodinjstva 

največkrat na plečih staršev oziroma starejših, predpostavljamo, da se mlajši od 27 let, torej 

tisti, ki v povprečju še živijo v svoji primarni družini, pri starših, ne ozirajo veliko na izbiro in 

menjavo dobavitelja in o tem niso ozaveščeni v veliki meri ter posledično tudi ne vplivajo na 

takšne odločitve. Zaradi tega smo mlajše anketirance izločili, prav tako pa smo izločili tudi 

tiste, ki svojega domačega gospodinjstva nimajo v M regiji ali pa se oskrbujejo na način 

samooskrbe. Po izločitvi je naš vzorec obsegal 156 ustreznih anketirancev. 

Zaradi različne starosti anketirancev smo anketni vprašalnik posredovali v elektronski in 

fizični obliki, sestavljen pa je bil iz treh različnih sklopov. Anketni vprašalnik je vseboval 

vprašanja, ki so bila vezana na osnovna dejstva elektroenergetskega sistema, porabo in 

obračunavanje električne energije, vprašanja v zvezi z menjavo dobavitelja, razlogi za 

menjavo, zaznavanjem trženjsko-komunikacijskih aktivnosti dobaviteljev in socio-

demografska vprašanja. 
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Glede na namen in zastavljene cilje v prejšnji točki, smo oblikovali štiri hipoteze, ki smo jih 

preizkusili s pomočjo analize podatkov, pridobljenih s kvantitativno raziskavo in z ustrezno 

testno statistiko. 

H1: Stopnja ozaveščenosti gospodinjskih odjemalcev v zvezi s ključnimi elementi oskrbe in 

porabe električne energije je nizka. 

Pri prvi hipotezi smo želeli ugotoviti, kako ozaveščeni so gospodinjski odjemalci v zvezi s 

ključnimi elementi oskrbe in porabe električne energije. Za testiranje prve hipoteze smo 

uporabili t-test za en vzorec.  

Za potrditev prve hipoteze smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p < 0,05, za 

zavrnitev hipoteze pa smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p > 0,05. 

H2: Neozaveščeni gospodinjski odjemalci se statistično pogosteje odločijo za menjavo 

dobavitelja električne energije.  

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali se za menjavo dobavitelja pogosteje odločajo 

neozaveščeni ali ozaveščeni odjemalci. Hipotezo smo preizkusili s pomočjo t-testa, s katerim 

smo preverili statistične razlike med ozaveščenostjo in številom menjav dobavitelja.  

Za potrditev druge hipoteze smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p < 0,05, za 

zavrnitev hipoteze pa smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p > 0,05. 

H3: Aktivnosti trženjskega komuniciranja dobaviteljev električne energije pri gospodinjskih 

odjemalcih statistično pomembno vplivajo na število menjav dobavitelja.  

Pri tretji hipotezi smo želeli preveriti, ali obstaja korelacija med zaznavanjem trženjskih 

aktivnosti in številom menjav dobavitelja posameznega odjemalca. Zanimalo nas je, ali drži, 

da se tisti odjemalec, ki trženjske aktivnosti zaznava v večji meri, pogosteje odloči za 

menjavo dobavitelja. Pri preizkušanju hipoteze smo uporabili regresijsko analizo.  

Za potrditev tretje hipoteze smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p < 0,05, za 

zavrnitev hipoteze pa smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p > 0,05. 

H4: Blagovna znamka dobavitelja električne energije statistično pomembno vpliva na 

odločitve gospodinjskih odjemalcev za zamenjavo dobavitelja. 

Pri četrti hipotezi smo želeli ugotoviti, ali se odjemalci, ki še nikoli niso zamenjali 

dobavitelja in so zvesti tradicionalnemu dobavitelju, za menjavo niso odločili zaradi tradicije, 

zaupanja in navezanosti na tradicionalnega dobavitelja (elektrodistributerja in njegovo 

hčerinsko podjetje, ki je tradicionalni dobavitelj) ali so se za obstanek pri prvotnem 

dobavitelju odločili zaradi drugih razlogov. Hipotezo smo preizkusili s pomočjo t-testa, s 
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katerim smo preverili statistične razlike med menjavo dobavitelja in razlogi za obstoj pri 

primarnem dobavitelju. 

Tudi za potrditev četrte hipoteze smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p < 0,05, 

za zavrnitev hipoteze pa smo kot pogoj podali statistično stopnjo tveganja p > 0,05. 

Poleg zgoraj navedenih statističnih metod smo pri izdelavi magistrske naloge uporabili tudi 

naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja ali deskripcije, s katero smo predstavili osnovne pojme in teoretični 

vidik, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, s katero smo povzeli že obstoječa dejstva in 

ugotovitve, 

 metodo sinteze končnih ugotovitev, s katero smo opredelili ugotovitve raziskave. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema  

Glede na odprtost trga in dejstvo, da je tudi električna energija postala tržno blago, smo 

predpostavljali, da se med dobavitelji električne odvija bitka za potrošnike in da dobavitelji s 

svojimi obstoječimi in potencialnimi odjemalci komunicirajo s pomočjo vseh možnih 

trženjsko-komunikacijskih orodij in kanalov, na kar se odjemalci različno odzivajo. Glede na 

to, da je električna energija kot dobrina po vseh značilnostih enaka in je stopnja diferenciacije 

med dobavitelji ničelna, smo predpostavljali, da odjemalci veliko pozornosti namenijo 

stranskim storitvam, ki jih pritegnejo, in tako lažje ocenijo »kakovost celotnega paketa« 

oziroma oskrbe z električno energijo. Glede na to, da je trg električne energije dokaj 

specifičen, smo predpostavljali tudi, da se ljudje sploh ne zavedajo, da niso dovolj ozaveščeni 

o ključnih dejstvih, in ne vedo, da lahko vse potrebne informacije pridobijo sami. Glede na 

nizko ozaveščenost, ki jo opažamo pri odjemalcih, smo predpostavljali, da bi dobavitelji 

električne energije z dodatnim vložkom v svoje odnose z javnostmi in publiciteto dvignili tudi 

raven ozaveščenosti odjemalcev, kar bi posledično vplivalo tudi na bolj realno oceno 

zadovoljstva z dobaviteljem električne energije in njegovimi storitvami.  

Pri obravnavanju problema smo se omejili na območje, ki ga pokriva eno izmed petih 

elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji, in sicer na gospodinjske odjemalce, ki so bili v 

obdobju raziskave priključeni na elektroenergetsko omrežje na območju izbranega 

elektrodistribucijskega podjetja. Prva omejitev pri obravnavanju problema je bila možnost 

pridobitve internih podatkov distributerja in dobavitelja električne energije, pri čemer nismo 

imeli težav. Poleg tega pa je bila omejitev tudi iskrenost odgovorov anketirancev.  
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2 TRŽENJE 

Devetak (2007, 15–16) v svojem delu opredeljuje, da je »marketing« oziroma v slovenski 

različici »trženje« pomembna poslovna funkcija podjetja, ki pripomore k njegovi dolgoročni 

uspešnosti. Temelji na prilagoditvi izdelkov in storitev spreminjajočim se željam in potrebam 

potrošnikov ter njihovi zadovoljitvi. Je pomemben ekonomski proces, ki vzpostavlja 

povezavo med proizvodnjo in potrošnjo ter skrbi za prenos cenovno konkurenčnih izdelkov 

ali storitev od proizvajalcev do potrošnikov ob upoštevanju časovnih in krajevnih določil. 

Pred samim začetkom izvajanja tega procesa pa je seveda zelo pomembno, da podjetje 

natančno preuči povpraševanje in oblikuje ponudbo ter celoten trženjski splet.  

2.1 Trženje kot nepogrešljiv element v podjetju 

Prve sledi trženja segajo v Združene države Amerike, in sicer v leto 1901. Že takoj po drugi 

svetovni vojni se je izkazalo za zelo pomemben dejavnik poslovne uspešnosti podjetij, v 

Sloveniji pa se je pojavilo nekoliko kasneje – sredi šestdesetih let. Kljub kasnejšemu pojavu, 

pa je tako v Sloveniji kot tudi na drugih razvitih območjih dandanes samostojna znanstvena 

veda, ki se v osnovi ukvarja z vzpostavitvijo odnosa med poslovnim subjektom in njegovimi 

potrošniki pri zadovoljevanju njihovih vsakdanjih potreb. (Devetak 2007, 15–16) 

Filozofija trženja v središče dogajanja in strateškega načrtovanja ter odločanja postavlja 

potrošnika, saj ta za vsako podjetje predstavlja nekaj dragocenega. Cilj vsakega podjetja je 

zadovoljiti potrebe kupcev, pred tem pa seveda v sodelovanju z njimi ugotoviti, kaj sploh 

želijo. Trženje v podjetju nastopa v vlogi funkcije ali oddelka, pomeni pa tudi skupek 

aktivnosti in tehnik oglaševanja, trženjskega raziskovanja, prodaje in promocije. S 

funkcionalno opredelitvijo se nanašamo na raziskave trga, kjer ugotovimo, kaj potrošniki 

potrebujejo, ter na oglaševanje, kjer jim posredujemo informacije o tem, kaj ponujamo. 

(Mercer 1999, 11–12) 

Trženje je zelo pomembna poslovna dejavnost, ki je osredotočena na proučevanje potreb 

oziroma plačilno sposobno povpraševanje, na podlagi katerega podjetje oblikuje svojo 

ponudbo. Zadovoljevanje potreb in plačilno sposobno povpraševanje potrošnikov s prodajo 

ustreznih izdelkov ali storitev podjetju prinesejo dobiček, ki je zelo pomemben za nadaljnji 

razvoj. (Devetak 2007, 16, 21) V podjetju igra trženje zelo pomembno vlogo tudi zato, ker 

pripomore k doseganju strateških ciljev. (Armstrong in Kotler 2000, 50) 

2.2 Trženjski splet 

Ko podjetje oblikuje in določi celotno trženjsko strategijo, se mora osredotočiti na 

načrtovanje posameznih sestavin trženjskega spleta, ki je eden najpomembnejših konceptov v 

modernem trženju. Trženjski splet opredeljujemo kot skupek taktično zastavljenih trženjskih 
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sestavin, ki jih je mogoče nadzorovati in jih podjetje oblikuje za doseganje želenega odziva na 

ciljnem trgu. Vključuje vse, s čimer lahko podjetje vpliva na povpraševanje po svojih 

produktih. (Armstrong in Kotler 2000, 55) Podjetje mora trženjske spremenljivke, ki 

sestavljajo trženjski splet, ustrezno nadzorovati, saj le tako lahko doseže zastavljeno prodajo 

na ciljnih trgih. Po različnih opredelitvah trženjski splet lahko vključuje štiri P-je, ki so 

prikazani na sliki 1. (Devetak 2007, 27) 

 

Slika 1: Trženjski splet 

Vir: Armstrong in Kotler 2000, 55 

Kot je razvidno s slike 1, glavne štiri P-je predstavljajo (Armstrong in Kotler 2000, 55–56): 

 izdelek (product); predstavlja izdelke, storitev ali kombinacijo obojega; kar podjetje 

ponuja ciljnemu trgu, 

 cena (price); znesek denarja, ki ga mora potrošnik plačati za nakup/pridobitev produkta, 

 kraj (place); vključuje mesto, kjer je produkt na voljo, kraj izvajanja storitve, tržne poti, 

razpečavo, 

 promocija (promotion); trženjsko komuniciranje. 

Po sodobnejših konceptih lahko trženjski splet namesto štirih P-jev vključuje kar sedem P-jev, 

kjer so poleg tradicionalnih štirih dodani še trije. To so ljudje oziroma udeleženci (people), 

fizični dokazi (physical evidence) in izvajanje storitev ali proces (process). (Devetak 2007, 

27) Dodani trije elementi so se pojavili predvsem zaradi obsežnega povečanja storitvenega 

sektorja, ki je postal dominanten na mnogih trgih, tradicionalna shema štirih P-jev pa se z 

vidikom storitve ni povsem skladala. (Egan 2007, 16) 
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Prav zaradi tehnološkega napredka in razvoja sodobnega tržnega gospodarstva do sprememb 

prihaja tudi v trženjskih spletnih podjetjih, ki upoštevajoč štiri glavne in tri dodatne P-je 

doživljajo preobrazbo. Če se osredotočimo na promocijo, je opaziti, da so nekoč temeljne 

komunikacijske poti, ki so zajemale trženjsko-komuniciranje preko časopisov, radia, 

katalogov in televizije, sedaj zamenjale novonastajajoče in tehnološko modernejše poti, med 

katere štejemo predvsem uporabo spletnih aplikacij, mobilne telefonije, spletnih katalogov in 

socialnih omrežij. Takšen napredek je podjetjem omogočil, da izven svojih tradicionalnih 

okvirjev razširijo načine distribucije produktov, vzpostavijo več tržno-komunikacijskih 

kanalov ter tako lažje dosežejo svoje potrošnike, tako na masovni kot tudi na individualni 

ravni. Podjetja se poslužujejo uporabe različnih komunikacijskih metod, z uporabo le-teh pa 

tako lahko zaznavajo različne odzive potrošnikov preko različnih trženjsko-komunikacijskih 

kanalov. Širitev kategorije trženjsko-komunikacijskih kanalov podjetjem omogoča boljšo 

interakcijo in sodelovanje s potrošniki, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da so s širitvijo in z 

napredkom podjetja postavljena pred več izzivov glede pravilnega izvajanja strategij in 

uporabe metod. (Kumar 2012, 1–6) 

2.3 Razsežnosti ponudbe podjetja  

Ponudba podjetja je lahko osnovana na različnih produktih. Beseda produkt zajema več kot le 

otipljive dobrine in se nanaša na vse, kar lahko podjetje ponudi na trgu – s tem zadovolji željo 

in potrebo potrošnika. Med produkte štejemo izdelke, storitve, osebe, kraje, organizacije, 

ideje ali mešanice navedenih možnosti. Podjetja na trgu ponujajo otipljive dobrine in storitve, 

ki celoten produkt sestavljajo v različnih razmerjih. Ponudba lahko na primer obsega 

popolnoma otipljivo dobrino, kot je milo ali zobna pasta, kjer stranske storitve niso vključene, 

na drugi strani pa lahko podjetje ponuja popolne storitve, kot je finančno svetovanje. Med 

tema dvema točkama se nahaja veliko možnih kombinacij produktov. Podjetje lahko ponuja 

tudi otipljivo dobrino, ki jo spremlja storitev, to je na primer nakup Fordovega avtomobila, 

kjer poleg otipljive dobrine prejmemo še popravilo in druge podporne storitve. Poznamo tudi 

hibridno obliko ponudbe, ki je sestavljena iz enakih deležev izdelka in storitve, to je obisk 

restavracije, kjer se storitev postrežbe pojavlja v enakem deležu kot izdelka zrezek in sok. 

Ponudba, ki v osnovi zajema storitev, poleg tega pa je pospremljena tudi z izdelki, pa je 

recimo letalski transport, kjer potnik prejme tudi obrok. (Armstrong in Kotler 2000, 219–220) 

V zadnjih letih sta se koncept in razsežnost besede produkt povečala, poleg otipljivih izdelkov 

in storitev pa zajemata tudi druge tržne subjekte, to so organizacije, ljudje, kraji in ideje. 

Organizacije velikokrat izvajajo razne aktivnosti za lastno promocijo in prodajo, s katerimi 

želijo vplivati na ciljne potrošnike in ustvariti, ohraniti ali spremeniti njihov odnos in pogled 

na organizacijo samo. Trženje organizacije se izvaja tako v pridobitnih kot tudi nepridobitnih 

organizacijah. Pridobitne si z raznimi trženjskimi aktivnostmi prizadevajo za povečanje 

ugleda, nepridobitne pa za pridobitev dodatnih sredstev in novih članov ali vlagateljev. Kot 
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produkte lahko jemljemo tudi ljudi, ki s pojavljanjem na raznih dogodkih, z organizacijo 

dogodkov, z vlogami pri oglaševanju in drugih aktivnosti pripomorejo k povečanju ugleda 

podjetja ali blagovne znamke. Take osebe so največkrat znane osebnosti, ki z lastno 

promocijo vplivajo na povečanje prepoznavnosti ter sebi in podjetju pomagajo pri doseganju 

ciljev in povečanju dobička. Tretji vidik produkta so kraji, kjer je trženje uporabljeno za 

povečanje njihovega položaja in ugleda. Čisto običajno je, da se kot primerne in dobre 

lokacije za najem prostorov, gradnjo tovarn, poslovanje in vlaganja promovirajo določeni 

kraji in celo države, poleg tega večina mest za promocijo izkorišča naravne in kulturne 

znamenitosti. Zadnji vidik produkta so ideje, kamor spadajo razne trženjske kampanje, kot so 

kampanje za zmanjšanje kajenja, alkoholizma, za športno življenje, promoviranje ločevanja 

odpadkov, kampanje za sprejemanje neenakosti itd. Pri trženju idej je potrebno, da 

osredotočenost ni samo na oglaševanju, ampak na vseh trženjsko-komunikacijskih orodjih. 

(Armstrong in Kotler 2000, 224–226) 

2.3.1 Ravni izdelkov in storitev 

Načrtovalci produktov morajo o njih razmišljati in gledati s treh različnih vidikov ali ravni, ki 

so prikazane na sliki 2.  

 

Slika 2: Tri ravni produkta 

Vir: Armstrong in Kotler 2000, 220 

Prvi, osnovni vidik, je jedro produkta, ki odgovarja na vprašanje: »Kaj potrošnik v resnici 

kupuje?« Jedro produkta je neotipljiva značilnost ali središče, ki rešuje problem in prinaša 

korist, ki jo potrošnik išče, ko produkt kupi. Druga stopnja, ki obkroža jedro produkta, je 

dejanski, otipljiv produkt v fizični obliki, ki je lahko sestavljen iz določenih značilnosti, 

stopnje kakovosti, oblikovnih razsežnosti, nosi ime blagovne znamke in embalažo. Tretji 

vidik produkta pa je razširjeni produkt, ki zajema vse dodatne storitve in ugodnosti, ki jih 

potrošnik prejme ob nakupu, mednje štejemo garancijo, navodila za uporabo, hitro možnost 
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popravila, možnost klica na brezplačno telefonsko številko v primeru težave itd. Na podlagi 

vseh treh vidikov lahko rečemo, da je produkt več kot le skupek otipljivih značilnosti, saj za 

potrošnika predstavlja ugodnost, ki zadovolji njegove potrebe. Pri razvijanju produkta je zato 

pomembno, da tržniki identificirajo jedro potrošnikovih potreb, ki jih bo produkt zadovoljil, 

oblikovati morajo dejanski produkt in najti način za njegovo razširitev ter s tem združiti 

koristi. (Armstrong in Kotler 2000, 220–221) 

2.3.2 Klasifikacija izdelkov in storitev  

Izdelki in storitve predstavljajo dve najpomembnejši kategoriji produktov in jih na podlagi 

namena nakupa in uporabe delimo v dva različna razreda, ki sta oblikovana tudi glede na to, 

kdo in zakaj jih kupi. Prvi razred zajema tiste izdelke in storitve, ki jih potrošniki kot končni 

kupci kupijo in uporabijo za osebno rabo, v drugi razred pa spadajo tisti, ki jih potrošniki 

kupijo za nadaljnjo obdelavo in uporabo v svoji dejavnosti ali pri poslovanju in s tem tudi 

zaslužijo. (Armstrong in Kotler 2000, 222–223) 

Izdelki in storitve za končno porabo se glede na način in razlog nakupa delijo na več skupin. 

Prva so pripravni oziroma priročni izdelki in storitve, ki jih potrošniki kupijo pogosto, hitro in 

brez primerjanja ali napora. Mednje štejemo zobno pasto, sladkarije, časopis in hitro hrano. 

Tej izdelki so običajno cenovno ugodni, najdemo pa jih na hitro dostopnih in vidnih prodajnih 

mestih. Druga skupina zajema izdelke in storitve, ki jih potrošniki kupijo manj pogosto. Pred 

nakupom se potrošniki o njih prepričajo, primerjajo ceno, kvaliteto in veliko pozornosti 

posvetijo tudi zbiranju informacij in primerjanju z drugimi produkti. To so na primer 

pohištvo, obleke, rabljeni avtomobili, hotelske storitve. V tretji skupini najdemo izdelke in 

storitve, ki imajo posebne značilnosti, uveljavljeno blagovno znamko, so dražji in imajo 

določen ugled. Mednje spadajo luksuzne dobrine, kot so oblačila priznanih blagovnih znamk, 

kristal, ure znamke Rolex, avtomobili Lamborghini, specialistične zdravstvene storitve itd. 

Potrošniki se pri takem nakupu ne ukvarjajo s primerjavami različnih ponudb, ampak čas raje 

porabijo za dogovor s prodajalci in z izvajalci, ki jim želene izdelke in storitve posredujejo. 

Zadnja skupina izdelkov in storitev obsega takšne, ki jih potrošniki običajno niti ne poznajo, o 

njih vedo zelo malo ali pa sploh ne razmišljajo o nakupu le-teh, dokler jih ne pritegne 

oglaševanje. Primer je recimo življenjsko zavarovanje ali pa darovanje krvi. (Armstrong in 

Kotler 2000, 222–223) 

V drugem razredu se nahajajo izdelki in storitve, ki služijo nadaljnji obdelavi ali uporabi pri 

izvajanju poslov ali gospodarske dejavnosti. Razlika med prvim in drugim razredom je, kot že 

rečeno, v namenu uporabe. Če potrošnik kupi kosilnico za košnjo zelenice pred svojo hišo z 

namenom urejanja okolice svoje doma, spada kosilnica v prvo kategorijo, saj je nakup 

namenjen izključno njegovi končni porabi. Če pa potrošnik kosilnico kupi za izvajanje 

storitev v zvezi z urejanjem zelenic in vrtov izven uporabe za svoje lastno gospodinjstvo, 

potem kosilnico uvrstimo v drugo kategorijo izdelkov. V razredu izdelkov in storitev za 
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nadaljnjo uporabo se nahaja več sklopov. Prvi so kmetijski izdelki, kot so sadje, zelenjava, 

bombaž, pšenica, živina, sledijo naravni, kot so ribe, les, surova nafta ter materiali in deli, kot 

so železo, žice, cement, mali motorji, pnevmatike in ulitki itd. V drugem najdemo stvari, ki so 

v pomoč pri nadaljnji obdelavi in procesih, to so na primer tovarne, pisarne, računalniški 

sistemi, dvigala, orodje, pisarniška oprema in razne inštalacije ter drugi pripomočki. Tretji 

sklop pa zajema zaloge, kot so premog, papir, pisarniški material, barve, metle, ter storitve, 

kot so čiščenje oken, popravilo računalnikov, oglaševanje, svetovanje managementu itd. 

(Armstrong in Kotler 2000, 222–224) 

2.4 Trženje izdelkov  

Kot že rečeno, lahko ponudba podjetja temelji na različnih produktih, največjo kategorijo 

produktov pa tvorijo izdelki, ki skupaj s storitvami predstavljajo ključni element poslovanja in 

razvoja podjetja. Za dosego ciljev razvojne politike in oblikovanje ustrezne ponudbe mora 

podjetje izvajati določene raziskave ter organizirati in usklajevati razne aktivnosti. (Devetak 

2007, 101)  

Ko podjetje oblikuje izdelek, ki ga bo ponudilo potrošnikom na trgu, se mora osredotočiti na 

potrebe potrošnikov in vlagati v tržne raziskave, saj le na ta način zagotovi dobre temelje za 

uspešno poslovanje. Prvi pomemben gradnik izdelka je kakovost izdelka, na katero mora biti 

podjetje še posebej pozorno z vidika nenehnega izboljševanja, ki gre z roko v roki z 

zahtevami potrošnikov. Poleg kakovosti izdelka ti zahtevajo tudi možnost zamenjave delov, 

čim daljšo garancijsko dobo ter primerno obliko in ekonomičnost izdelka, ki je sestavljen iz 

kakovostnih surovin. Drugi gradnik je cena, ki je običajno zelo povezana s kakovostjo 

izdelka. Podjetje mora potrošnikom zagotoviti proizvode, ki se razlikujejo po kakovosti in 

posledično ceni, tako da si lahko vsak izbere takšnega, ki si ga želi oziroma si ga lahko 

privošči. Naslednji gradnik je embalaža oziroma pakiranje, ki predstavlja zelo pomembnega 

posrednika med proizvajalcem in potrošnikom. Pomembna je z vidika oblikovanja in 

konstrukcije izdelka, njegove zaščite in praktične predstavitve izdelka. Embalaže se 

razlikujejo glede na material, obliko, namen in funkcijo, seveda pa je pri embalaži 

najpomembnejše, da izdelku nudi zaščito, potrošnika pa informira o pomembnih značilnostih 

izdelka, njegove vsebine in uporabe. Način, kako je izdelek zapakiran, predstavlja pomembno 

sredstvo za konkurenčno prednost, komuniciranje na trgu, izdelku pa prinaša določen ugled. S 

tržnega vidika izdelka je poleg že naštetih gradnikov zelo pomembno, da je izdelek lepo 

oblikovan, ima določen ugled in blagovno znamko, saj na ta način pospešuje in povečuje 

prodajo. Še bolje je, če ima izdelek tudi celostno podobo, ki vključuje tudi table, napise, 

etikete, panoje, grafike in druga promocijska sredstva v istem stilu, kar pripomore k 

povečanju konkurenčnosti podjetja. Za doseganje ugleda na trgu, ki podjetju prinese 

konkurenčno prednost, je poleg vseh naštetih gradnikov pomembna tudi promocija. Poleg 
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tega je ključno, da se izdelek ponaša z blagovno znamko, ki prav tako pripomore k povečanju 

ugleda in pospeševanju prodaje. (Devetak 2007, 103–109) 

2.5 Trženje storitev 

Druga večja kategorija produktov so storitve, ki so sestavljene iz aktivnosti, koristi ali 

zadovoljstva, ki jih nekdo za nekoga izvede ali ponudi, so neotipljive in ne prinašajo 

lastništva. (Armstrong in Kotler 2000, 219–220) Med seboj se seveda zelo razlikujejo in se 

pojavljajo v različnih oblikah. Država preko javnega sektorja ponuja storitve, kot so 

bolnišnična oskrba, vojska, policija, gasilci, zavod za zaposlovanje. Zasebne nepridobitne 

organizacije ponujajo storitve, vezane na cerkev, muzeje, dobrodelne akcije, fakultete. 

Nenazadnje pa ne smemo pozabiti tudi na podjetja, ki ponujajo veliko paleto storitev; od 

letalskega prevozništva, bančništva, hotelskih storitev do zavarovalniških storitev, pravnega 

svetovanja, nepremičninskih agencij itd. Poleg tradicionalnih oblik se nenehno pojavljajo tudi 

nove oblike storitev, ki sovpadajo s tehnološkim napredkom in svetovnim razvojem. 

(Armstrong in Kotler 2000, 244–245) Za storitve je značilno, da so neotipljive, ne da si jih 

niti okušati, videti, čutiti ali vohati, preden je nakup opravljen oz. storitev opravljena. Zaradi 

te značilnosti veliko potrošnikov pred izvedbo storitve išče določene signale, ki bi mu 

zagotovili, da bo storitev izvedena kakovostno in točno. Potrditev iščejo v prostorih, ljudeh, 

ceni, opremi in komunikaciji, zato morajo podjetja poskrbeti za to, da storitev prikažejo na 

čim bolj otipljiv način. Kot se ponudniki izdelkov trudijo, da poleg otipljivih izdelkov 

ponudijo tudi neotipljive dodatke, si ponudniki storitev prizadevajo za stranske otipljive 

značilnosti, ki jih dodajo osnovnim storitvam. Poleg neotipljivosti so storitve tudi 

nerazdružljive z izvajalcem le-te. Pri izdelkih je namreč ta proizveden, shranjen, prodan in 

šele nato uporabljen, pri storitvah pa je njen »proizvajalec« del storitve same, »proizvodnja« 

pa poteka sočasno z uporabo. »Proizvajalcu« ali izvajalcu se pri izvajanju storitve pridruži 

tudi uporabnik, zato skupaj vplivata na samo izvedbo. Tretja pomembna razlika med 

izdelkom in storitvijo je variabilnost, kar pomeni, da storitve med seboj niso povsem 

identične, pri izvedbi je namreč pomembno, kdo jo izvede, saj to vpliva tudi na kvaliteto 

storitve. Zadnja pomembna značilnost storitev je nezmožnost skladiščenja za kasnejšo 

uporabo ali prodajo, kar ne predstavlja večjih težav, ko je povpraševanje stabilno in 

nespremenljivo. V primeru večine storitev se morajo podjetja prilagajati trenutnemu 

povpraševanju s prilagajanjem ponudbe. To lahko storijo tako, da zaposlijo dodatne delavce v 

restavraciji ob morju v času poletnih počitnic, znižajo cene hotelske namestitve v obdobju 

izven sezone itd. (Armstrong in Kotler 2000, 245–246) 

V zadnjih letih je eden večjih svetovnih trendov prav obsežno povečevanje storitev, podjetja 

pa zato oblikujejo posebne trženjske rešitve. (Armstrong in Kotler 244–245) Pri trženju 

storitev se tako podjetja srečajo z zahtevnejšimi nalogami kot pri trženju izdelkov, kljub temu 

pa nič manj pomembnimi. Potrošnik je pri izvajanju storitve večinoma del le-te, zato je 
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snovanje trženjskih pristopov povezano tudi z medsebojnimi odnosi in interakcijo med 

ponudnikom in porabnikom. Pri trženju storitev je potrebno oblikovati smernice za zunanje, 

odzivno in notranje trženje. Zunanje trženje zajema oblikovanje trženjskih dejavnosti in same 

storitve, določanje cene, uporabo trženjsko-komunikacijskih orodij za vzpostavitev 

komunikacije in prenos storitve preko posrednikov. Kljub oblikovanju vseh danih postavk pa 

je le-to nesmiselno, če podjetje ni kos obljubam, ki jih je preko zunanjega trženja podalo 

potrošnikom. Ta sposobnost podjetja in njegovih zaposlenih, da storitev »predajo« na tak 

način, da so potrošniki z njo zadovoljni, imenujemo odzivno trženje. Tu je pomemben celoviti 

pristop izvajalca storitve, ki mora biti kakovosten tako s tehničnega kot tudi funkcionalnega 

vidika. Pomembno je, da je stranka v trenutku »predaje« oz. »prejetja« storitve zadovoljna in 

podjetje izpolni njena pričakovanja in svoje obljube. Tretji vidik trženja se nanaša na notranje 

trženje, ki obsega ustrezne procese usposabljanja in motiviranja delavcev, ki storitev izvedejo, 

oblikovanje aktivnosti in upoštevanje želja zaposlenih. Je prva postaja na poti do uspeha 

celovite dejavnosti trženja in mora biti uresničena pred zunanjim trženjem, saj so prav 

zaposleni tisti, ki v podjetju s storitveno dejavnostjo le-to soustvarjajo. Če so zaposleni 

ustrezno motivirani in so svojemu delu predani, je to glavni ključ za povečanje kakovosti 

same storitve in posledično zadovoljstva potrošnikov. (Potočnik 2000, 87–90) 

Pomembna je tudi razlika med zunanjim in notranjim porabnikom. Prvi ima možnost izbire 

ponudnika, saj se večinoma na trgu vzpostavi konkurenčno stanje, ki mu omogoča primerjavo 

in lastno presojo za izbor določene ponudbe. Notranji porabnik pa je oseba, ki nima možnosti 

izbire, saj je kot zaposlena v podjetju nenehno povezana s svojimi sodelavci in je, kot že 

rečeno, vpletena v potek in prenos storitve k zunanjemu porabniku, ima pa veliko več 

kakovostnih informacij glede storitve, kar tudi vpliva na njen odnos do storitve. Zaradi 

vpletenosti v samo storitev in v odnose s sodelavci, se je potrebno pri notranjem trženju 

osredotočiti na čim boljše odnose med zaposlenimi in vzpostavitev prijetne organizacijske 

kulture. Poleg tega je za zaposlene pomembno, da vedo, kakšne so glavne vrednote podjetja, h 

kateri viziji podjetje strmi in s kakšnim poslanstvom deluje. Za uspešno notranje trženje je 

pomembno tudi, da se vodstvo podjetja določenih nalog in odgovornosti ne boji predati na 

nižje ravni, saj tako svoje zaposlene še dodatno motivira. S prenosom odgovornosti se 

zaposleni pogosteje srečajo z raznimi dilemami, ki jih potem lahko sami rešijo in s tem 

pokažejo, kako zagnani in ustvarjali so. Pomembno je tudi, da podjetje svoje zaposlene redno 

usposablja in izobražuje, saj na ta način povečuje njihovo strokovnost in pozitivnost pri 

izvedbi storitev ter poskrbi, da razvijajo tudi svoje interaktivne sposobnosti in strmijo k 

vljudnosti, skrbnosti in odzivnosti. Ker je izvajalec storitve zelo pomemben v odnosu z 

zunanjim porabnikom in zanj predstavlja del same storitve, mora imeti dobro razvite tudi 

komunikacijske sposobnosti, znati mora prisluhniti in reševati probleme, saj le na ta način 

lahko v njem vzbudi zadovoljstvo. Pri trženju storitev je zelo pomemben tudi sklop 

načrtovanja, saj se zaradi nenehnih sprememb na trgu in pojavljanja novih konkurentov tako 

lažje znajdemo pri različnih izzivih, ki nam jih trg prinaša. (Potočnik 2000, 87–90)  
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2.5.1 Diferenciacija storitev 

V današnjem času se bitka med konkurenti odvija predvsem na ravni cen, zato se storitvena 

podjetja velikokrat pritožujejo, ker je diferenciacija storitev med različnimi ponudniki na zelo 

nizki ali ničelni ravni. Posledično se dogaja, da se potrošniki veliko bolj osredotočajo na ceno 

kot pa na to, katerega ponudnika bodo izbrali. V izogib cenovni vojni je zato priporočljivo, da 

podjetja svoje storitve dodelajo in jih opremijo s stranskimi storitvami ali z ugodnostmi, ki 

bodo povečale razlikovanje z ostalimi podjetji. Dodano vrednost lahko dosežejo preko 

izboljšanja ponudbe, posredovanja ali izgleda. Kot primer izboljšave ponudbe lahko 

navedemo letalske družbe, ki so implementirale inovativne pristope, ki vključujejo ogled 

filmov in telefoniranje v času leta, predhodno izbiro sedežnega reda, spalni kotiček, možnost 

tuširanja, sveže pripravljenega zajtrka itd. Z vidika posredovanja ali izvedbe storitve lahko 

podjetja na večjo diferenciacijo storitve vplivajo preko sposobnih in zanesljivih zaposlenih, ki 

so v kontaktu s potrošnikom, zagotovitve superiorne lokacije, kjer je storitev izvedena, ali pa 

s superiornim procesom izvajanja in predajanja storitve potrošniku. Dober primer te možnosti 

je vpeljava spletne banke, ki potrošniku omogoča, da storitev izvede preko spleta in mu ni 

potrebno zapravljati časa s fizičnim obiskom banke. Tretji pomemben dejavnik diferenciacije 

pa je izgled, ki je viden preko različnih simbolov in dodatkov. Zanimiv je primer banke Harris 

iz Chicaga, ki je celo posvojila leva kot svoj novi zaščitni znak, novi komitenti pa so ob 

odprtju računa prejeli plišastega levčka. Lev predstavlja moč in tako veča ugled banke. 

(Armstrong in Kotler 2000, 250) 

2.5.2 Osredotočanje na kakovost storitve 

Eden izmed ključnih načinov za doseganja večje stopnje diferenciacije med storitvami je 

izvajanje storitev na kakovostnejši način kot konkurenti. Zato so tudi storitvena podjetja v 

svoje delovanje vpeljala koncept celovitega obvladovanja kakovosti (ang. total quality 

management), ki predstavlja uporabo notranjih virov podjetja za izboljšave izdelkov, storitev 

in delovnih procesov. To posledično vpliva tudi na učinkovito doseganje ciljev, 

zadovoljevanje potrošnikov in zniževanje stroškov podjetja. Eno najboljših meril kakovosti je 

ohranitev oz. zadržanje obstoječih potrošnikov, ki pa je odvisno od nenehnega posredovanja 

dodatne vrednosti. Podjetja morajo znati identificirati pričakovanja potrošnikov, ki se 

navezujejo na kakovost storitev, vendar sta prav ocena in definicija kakovosti velikokrat težka 

naloga, saj ju vsak posameznik zaznava na svoj način. Visoka stopnja kakovosti se običajno 

odraža z velikim zadovoljstvom potrošnikov, vendar pa večinoma za seboj prinese višje 

stroške. Kljub temu se vlaganje v storitve in njihovo kakovost izplača, saj se povrne v obliki 

povečanja prodaje in zadržanja obstoječih potrošnikov. (Armstrong in Kotler 2000, 251) 
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2.5.3 Osredotočanje na produktivnost storitve 

Zaradi povečevanje stroškov se mora podjetje poleg kakovosti osredotočati tudi na povečanje 

produktivnosti, kar lahko doseže na različne načine. Prvi način je, da svoje zaposlene nenehno 

usposablja in izobražuje ali pa zaposli novo delovno silo, ki je bolj specializirana za določeno 

dejavnost ali storitev. Drugi način je povečanje števila izvedenih storitev, kar pa povzroči 

zmanjšanje kakovosti posamezne storitve. Tretja možnost je standardizacija storitve, kot je to 

storil McDonald's, kjer se storitev izvaja na enak način pri vseh strankah na vseh koncih 

sveta. Četrti način pa zajema možnost izkoristka tehnologije, za kar pogosto velja, da prinaša 

višje stroške, vendar lahko v tem primeru pripomore k boljši produktivnosti izvajalca storitev. 

Primer izkoristka tehnologije je na primer postavitev informacijskega pulta z vgrajenim 

sistemom, ki stranki poda odgovor na zastavljeno vprašanje. (Armstrong in Kotler 2000, 252) 

Ne glede na to, da si podjetja želijo povečati produktivnost storitve, je pomembno, da pri tem 

ne vplivajo na zmanjšanje kakovosti storitve v veliki meri. Pri standardizaciji izvajanja 

storitve mora podjetja paziti, da ne ogrozi možnosti napredka in inovacij. Velikokrat se 

podjetje odloči tudi za možnost, da produktivnost storitve zmanjša zato, da je storitev bolj 

raznolika in kakovostna od konkurenčne. (Armstrong in Kotler 2000, 252)  
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3 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

Moderno trženje zahteva več kot le razvoj dobrega produkta, ki ga podjetje potrošnikom 

ponudi po atraktivni ceni. Poskrbljeno mora biti tudi za ustrezno komunikacijo z obstoječimi 

in s potencialnimi kupci, ki mora biti ustrezno zastavljena in izvedena. (Armstrong in Kotler 

2000, 402) Trženjsko komuniciranje je izredno pomembna aktivnost, s katero podjetje 

plačilno sposobnemu kupcu ponudi svoje produkte. Je eno najbolj vznemirljivih in 

stimulativnih področij v modernem trženju, ki je v zadnjih letih še dodatno pridobilo na 

pomenu in predstavlja glavno tematiko mnogih raziskav. Tehnološki napredek je v zadnjih 

letih močno vplival na vsa področja trženja, prav tako tudi na trženjsko komuniciranje. 

Povečale so se možnosti vzpostavitve komunikacije preko novih kanalov, poleg tega pa so 

spremembe vplivale predvsem na potrošnike. Ti so vsakodnevno oblegani s sporočili podjetij, 

ki želijo z njimi vzpostaviti komunikacijo in pridobiti njihovo pozornost. (Egan 2007, 1–2) 

Trženjsko komuniciranje je velikokrat opredeljeno kot oglaševanje, saj je to eno izmed 

najvidnejših in najpogosteje uporabljenih trženjsko-komunikacijskih orodij. Najosnovnejša 

definicija trženjskega komuniciranja pravi, da je to aktivnost, s katero podjetje predstavi sebe, 

svoje izdelke, storitve in ideje javnosti in potencialnim kupcem, in sicer s ciljem vplivati na 

vzpostavitev dialoga in dobrih odnosov. Je področje, ki se zaradi dinamičnih tokov sodobne 

družbe, okoljskih vplivov, medijskega razvoja, obnašanja potrošnikov in seveda tržnih 

sprememb nenehno razvija. (Egan 2007, 1–2) 

3.1 Trženjsko komuniciranje kot pomembna aktivnost podjetja  

S trženjskim komuniciranjem podjetje javno predstavlja sebe in svoje izdelke, storitve in ideje 

ter na ta način skuša ohraniti in izboljšati svoj tržni položaj v konkurenčnem okolju. 

Komuniciranje oziroma promoviranje podjetja in njegovih produktov pripomore k 

zagotavljanju obstoja podjetja, prispeva k povečevanju ugleda podjetja in pridobivanju 

zvestih kupcev ter tudi sponzorjev in donatorjev. Poleg tega je promocija pomembna tudi 

zato, ker interesente spodbuja k sodelovanju ter javnosti posreduje informacije o tem, s čim se 

podjetje ukvarja in kakšna je njegova ponudba, ter pomaga popraviti napačne informacije o 

podjetju. (Kotler in Fox 1995, po Devetak 2007, 159–161) Za doseganje čim boljše 

komunikacije in njenih pozitivnih učinkov mora biti celoten trženjski splet podjetja, 

vključujoč promocijo, ceno, produkt in ljudi, ustrezno koordiniran in vzpostavljen. 

(Armstrong in Kotler 2000, 404) 

Trženjsko komuniciranje v sodobnem svetu se sooča z nekaterimi spremembami. Masovno ali 

množično trženje je vse manj pogosto, podjetja pa svoje strategije usmerjajo v ciljno trženje 

in razvijajo osredotočene trženjske programe, s katerimi si prizadevajo za vzpostavitev 

tesnejšega odnosa s potrošniki. Drugo pomembno dejstvo je ogromen napredek informacijske 

tehnologije, ki podjetjem omogoča, da imajo lažji pregled nad potrebami potrošnikov ter 
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ostalimi pomembnimi informacijami. Nove tehnologije so pripomogle tudi k novim oblikam 

komunikacije, zato podjetja s prilagojenimi sporočili dosegajo tudi manjše skupine 

potrošnikov. Glede na sodobno trženjsko okolje morajo tržniki natančno snovati promocijski 

splet in ga prilagoditi novim oblikam komunikacije. (Armstrong in Kotler 2000, 404) 

3.2 Integrirano trženjsko komuniciranje  

Integrirano trženjsko komuniciranje je pojem, ki sproža razne debate in različna mnenja že 

vse od poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja. Veliko avtorjev je mnenja, da integrirano 

trženjsko komuniciranje ni tako pomembno z vidika komunikacijskega razvoja, saj je njegova 

vpeljava v podjetje težak in zapleten proces. Drugi pravijo, da je to zastarela ideja, ki se je 

zaradi tehnološkega napredka ponovno prerodila. Zagovorniki pravijo, da sta implementacija 

in integracija trženjskega komuniciranja ključni za uspeh podjetja prav zaradi tržnih 

sprememb v sodobnem svetu. Ne glede na dileme pa večina avtorjev integrirano trženjsko 

komuniciranje bolj kot popolnoma dovršen koncept vidi kot razvijajočo se disciplino. Poleg 

tega se strinjajo, da je integrirano trženjsko komuniciranje v teoriji zelo dober idejni koncept, 

vendar v praksi težje izvedljiv, njegova vpeljava pa bi v podjetjih povzročila ogromno težav. 

(Egan 2007, 337–338) 

Ena izmed definicij integriranega trženjskega komuniciranja pravi, da je to koncept 

načrtovanja trženjskega komuniciranja, ki prepozna dodano vrednost celovitega načrta preko 

ocenjevanja strateške vloge različnih trženjsko-komunikacijskih disciplin ali orodij. Poleg 

tega pa z namenom zagotovitve jasnosti, doslednosti in najboljših možnih učinkov 

komunikacije različne discipline med seboj tudi združuje. (Eagle in Kitchen 2000, 667, po 

Egan 2007, 338) Spet drugi integrirano trženjsko komuniciranje označujejo kot proces, pri 

katerem podjetje uporabi različna trženjsko-komunikacijska orodja in jih uporablja tako, da 

delujejo na sinergičen način. (Semenik 2002, po Egan 2007, 338) Po holističnem pristopu je 

to proces, ki zagotavlja tudi nadaljnje upoštevanje prispevka blagovne znamke in vključitve 

le-te v komunikacijo, poudarek pa je na uporabi več različnih komunikacijskih orodij, ki so 

del ene komunikacijske strategije. Povzamemo lahko, da integrirano trženjsko komuniciranje 

pomeni ukvarjanje z različnimi oblikami komunikacijskih veščin, ki s skupnim delovanjem 

predstavijo enotno sporočilo. (Egan 2007, 338) Kljub temu kritiki opozarjajo na nekatere 

pomanjkljivosti in opozarjajo, da bi moralo integrirano trženjsko komuniciranje v celovitem 

pogledu vključevati vse, kar je predmet komunikacije med podjetjem in blagovno znamko ter 

ciljno publiko, bodisi namerno ali pa ne. (Copley 2004, po Egan 2007, 339) 

Armstrong in Kotler (2000, 405) integrirano trženjsko komuniciranje opisujeta kot koncept, s 

katerim podjetje natančno in previdno integrira in koordinira različne trženjsko-

komunikacijske aktivnosti za posredovanje jasnega, konsistentnega in prepričljivega sporočila 

o podjetju in njegovih produktih. Vpeljavo tega koncepta smatrata za logično odločitev, saj se 

prav zaradi prehoda iz množičnega na ciljno trženje in uporabe večjega števila trženjsko-
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komunikacijskih orodij dogaja, da potrošniki od različnih virov podjetja prejmejo različne 

informacije, kar lahko privede do tega, da imajo o podjetju in njegovih produktih napačno 

mnenje, podkrepljeno z nejasnimi dejstvi. Potrošniki namreč ne razlikujejo med viri sporočila, 

kot to počnejo tržniki. V glavah potrošnikov se oglaševalska sporočila, ki jih vidijo na 

televiziji, v reviji ali slišijo po radiu, na koncu spremenijo v eno, prav tako se v eno zlije 

uporaba različnih trženjskih orodij. Prav zaradi pomena enotnega sporočila podjetja je 

priporočljiva vpeljala koncepta integriranega trženjskega komuniciranja, kjer se povežejo vsi 

členi podjetja. Komunikacijska konsistentnost vpliva tudi na prodajo in doseganje boljših 

učinkov. V roke vsakega zaposlenega je položena odgovornost, ki je prej ni bilo, z namenom 

poenotenja slike in ugleda podjetja preko različnih trženjskih aktivnosti. Pripomore tudi k 

trženjskih strategiji, ki kaže, kako podjetje s svojimi produkti potrošnikom pomaga pri rešitvi 

njihovih težav. (Armstrong in Kotler 2000, 405–407) 

Integracija trženjskega komuniciranja je dandanes pospešena z dramatičnimi spremembami na 

vsaj treh glavnih področjih; na trgu, v podjetju in v komunikacijski ter medijski industriji. 

Dogajanje na trgu je usmerjeno k visoki stopnji tekmovalnosti med podjetji, ki ponujajo 

blagovne znamke z nizko stopnjo diferenciacije. Zaradi tega dejstva morajo podjetja še bolj 

delati na tem, da je njihovo točno in jasno sporočilo opaženo in sprejeto s strani potrošnikov. 

Zaradi razdrobljenosti ciljnega občinstva je potrebno ponovno oceniti, ali je podjetje uspešno 

z masovnim komuniciranjem ali je bolje, da se poslužuje osredotočene komunikacije. 

Razvijajo se tudi podjetja, ki več pozornosti namenjajo razvoju blagovne znamke in grajenju 

konkurenčnih prednosti. Mnogi pravijo, da je v današnjem tržnem okolju edino sredstvo za 

ustvarjanje konkurenčne prednosti prav trženjsko komuniciranje. Prav zato so nekatera 

podjetja osredotočena na vzpostavitev komunikacijskega načrta in ga ne želijo prepustiti 

zunanjim agencijam. Dvomov ni, da sta se v zadnjem obdobju zelo spremenili tudi medijsko 

in komunikacijsko okolje. Razvoj tehnologije je povzročil premike, zaradi katerih je še toliko 

bolj pomembno, da komunikacija deluje in poteka nemoteno, saj je zaradi prenasičenosti 

informacij velikokrat lahko manj učinkovita. (Egan 2007, 340–341) 

3.3 Procesni vidik trženjskega komuniciranja 

Izraz trženjsko komuniciranje zajema tradicionalne in sodobnejše oblike komunikacije 

oziroma komunikacijskih orodij, pri katerih sodelujejo pošiljatelj sporočila, ki odda 

informacijo z določeno vsebino, izbrani komunikacijski kanal ter prejemnik sporočila. 

(Devetak 2007, 161–162) Po Kotlerju (1996, 596) je promocijski oziroma komunikacijski 

splet sestavljen iz glavnih, lahko bi rekli tudi tradicionalnih orodij; oglaševanja, pospeševanja 

prodaje, odnosov z javnostmi in publicitete, osebne prodaje in neposrednega trženja. V 

kategorijo sodobnejših oblik pa Devetak (2007, 159) uvršča še sponzorstvo in donatorstvo, 

sejme in razstave, embalažo, celostno grafično podobo, opremo prodajnih mest, širjenje vesti 

od ust do ust, neposredno oglaševanje in elektronsko ali internetno komuniciranje. 
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Izbor orodja, ki ga podjetje uporabi, praviloma temelji na izdelku ali storitvi sami, pri tem pa 

je seveda možno tudi, da se podjetje ne odloči le za eno, ampak uporabi več trženjsko-

komunikacijskih orodij. Ne glede na to, za katero orodje se podjetje odloči, pa je zelo 

pomembno, da je proces komuniciranja izveden pravilno in natančno in da vsebina sporočila 

vzbudi pozornost. Če podjetje pri potrošniku pozornosti ne vzbudi, je potrebno izvesti 

dodatne analize in oblikovati nove prijeme, ki bodo zagotovili uspešno komunikacijo. 

(Devetak 2007, 161–162) 

Za kakovostno izveden proces vzpostavitve komunikacije mora podjetje upoštevati osem 

korakov uspešnega komuniciranja (Kotler 2004, 566–567, po Devetak 2007, 160): 

1. korak: določitev ciljnega občinstva, 

2. korak: opredelitev ciljev, 

3. korak: oblikovanje sporočila, 

4. korak: izbira komunikacijske poti, 

5. korak: določitev proračuna, 

6. korak: izbira spletnih orodij za trženjsko komuniciranje, 

7. korak: merjenje rezultatov, 

8. korak: ravnanje v zvezi s trženjskim komuniciranjem. 

3.4 Izbor trženjsko-komunikacijskega orodja ali aktivnosti 

Pri trženjskem komuniciranju je pomembno razlikovati med trženjsko-komunikacijskimi 

orodji oz. aktivnostmi, s katerimi podjetja razvijejo in vzpostavijo komunikacijske dražljaje 

(npr. oglaševanje, pospeševanje prodaje, publiciteta itd.), ter med trženjsko-komunikacijskimi 

kanali, ki predstavljajo kanale, preko katerih komunikacija poteka (televizija, radio, internet). 

Trženjsko-komunikacijska orodja so velikokrat poimenovana tudi trženjsko-komunikacijski 

splet ali promocijski splet. (Egan 2007, 16–18) 

Ko se podjetje odloča, katero komunikacijsko orodje bo uporabilo, mora biti pozorno tudi na 

(Egan 2007, 18): 

 časovno obdobje, ki je na voljo za oblikovanje sporočila, 

 možnost kontrole, ki jo lahko ima pri posredovanju sporočila, 

 obseg finančnih sredstev, ki so na voljo,  

 obseg znanja in spretnosti za oblikovanje sporočila, 

 raven verodostojnosti, ki jo z uporabo posameznega orodja podjetje ali blagovna znamka 

doseže, 

 relativno velikost in geografsko lestvico ciljne publike. 

V današnjem dinamičnem tržnem okolju se pojavljajo številna vprašanja. Vprašati se 

moramo, kako učinkovita so različna komunikacijska orodja, kakšen je njihov medsebojni 

vpliv ter kako sodobnejši načini trženjskega komuniciranja sovpadajo s tradicionalnimi. 
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Zavedati se moramo, da digitalna in spletna komunikacija vplivata tudi na zaznave 

potrošnikov, njihova stališča in nakupne navade ter odločitve. Podjetja morajo pri izbiri 

posameznega komunikacijskega kanala in orodja poznati njegove lastnosti in učinke. 

Natančno razumevanje potrošnikov in poznavanje posameznih metod podjetju omogočata 

učinkovitejše razporejanje sredstev in odločanje za izbiro kanalov in orodij, ki jih bo podjetje 

uporabilo za vzpostavitev interakcije s potrošnikom. Ne glede na to, katere podjetje izbere, pa 

velja, da vsi služijo kot pomemben vir informacij za potrošnike in podjetjem omogočajo, da 

jih seznanjajo s pomembnimi informacijami o sebi in svoji ponudbi. Nenehno trženjsko 

komuniciranje potrošniku preprečuje, da bi čez čas pozabil na že zaznane informacije, ter 

pripomore k vzpostavitvi boljšega odnosa podjetja s strankami. (Kumar 2012, 1–6) 

Kako pomembna je sočasna uporaba različnih komunikacijskih orodij in kanalov, ugotavljajo 

tudi v gospodarstvu in industriji. Spletno usmerjeni potrošniki si želijo in pričakujejo, da jim 

podjetje prek spleta nudi nemoteno nakupovalno izkušnjo, ki vključuje brskanje po e-

katalogih, nakup preko e-katalogov, raziskovanje in preverjanje ponujenih izdelkov in 

omogočanje nakupa le-teh. Isti potrošniki se dandanes poslužujejo različnih načinov 

nakupovanja, zato je uporaba več različnih kanalov zelo priporočljiva predvsem z vidika 

pridobitve širše baze potrošnikov ter tudi zagotavljanja njihove celovite nakupovalne 

izkušnje. (Kumar 2012, 40)  

Digitalno oglaševanje, ki je na splošno opredeljeno kot razširitev tržnih sporočil preko 

uporabe spleta, postaja vse bolj pomembno za podjetja. (Berkman 2008) To promocijsko 

orodje se razlikuje od klasičnih oglaševalskih orodij, kot so televizijski in časopisni oglasi, saj 

lahko podjetja s svojimi potrošniki komunicirajo na bolj povezujoč način in tako zanje 

ustvarijo vrhunsko nakupovalno izkušnjo. Poleg tega sodobnejše oblike trženjskega 

komuniciranja zagotavljajo številne druge prednosti pred tradicionalnimi oglaševalskimi 

orodji. Različni digitalni komunikacijski mediji, ki se na prvi pogled razlikujejo med seboj, so 

pravzaprav zelo povezani. Podjetja morajo pri oblikovanju sodobnejših trženjskih strategij 

upoštevati dejavnike, ki se pri posameznem digitalnem orodju izkažejo kot učinkoviti, saj je 

zelo verjetno, da bodo učinkoviti tudi pri drugačnem digitalnem orodju. Seveda pa je 

učinkovitost komunikacije odvisna tudi od situacijskih dejavnikov. Kljub vsem prednostim, je 

raziskovanje uspeha digitalnih oglaševalskih akcij zelo zahtevno in polno izzivov. Pridobiti je 

potrebno dostop do obsežne baze podatkov glede elektronske komunikacije podjetja, 

podrobne informacije o vedenju potrošnikov, ki ta sporočila prejmejo, in upoštevati tudi 

ostale oblike trženjske komunikacije, ki jih podjetje uporablja. (Kumar 2012, 60–61) 

Po Eganu (2007, 21) je izbira ustreznega trženjsko-komunikacijskega orodja povezana z 

značilnostmi posameznega orodja, ki so prikazane v preglednici 1. Navedene so značilnosti 

petih tradicionalnih orodij. S številko 1 je označena značilnost, ki se odraža v majhni meri, s 

številko 3 je označena srednje visoka značilnost, s številko 5 pa visoka značilnost. Pri 

izračunu povprečja doseženih ocen oz. točk značilnosti je najvišjo oceno prejelo orodje 
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neposredno trženje (3,8), kar kaže na to, da ima v povprečju najboljše značilnosti. Najmanj 

točk (2) dosega orodje stiki z javnostmi in publiciteta. 

Preglednica 1: Značilnosti trženjsko-komunikacijskih orodij 

 
oglaševanje 

pospeševanje 

prodaje 

odnosi z 

javnostmi 

osebna 

prodaja 

neposredno 

trženje 

komunikacija 

zmožnost 

posredovanja 

osebnega sporočila 

1 1 1 5 5 

zmožnost dosega 

širšega občinstva 

1 3 3 1 3 

stopnja interakcije 1 1 1 5 5 

verodostojnost 1 1 5 3 3 

stroški 

celotni stroški 5 3 1 5 3 

strošek na kontakt 1 3 1 5 5 

potrata 5 3 5 1 1 

velikost investicije 5 3 1 5 3 

nadzor 

zmožnost dosega 

določenega občinstva 

3 5 1 3 5 

zmožnost 

prerazporeditve v 

primeru spremembe 

okoliščin 

3 5 1 3 5 

Vir: Egan 2007, 21 

Potrošniki se dandanes soočajo s povsem drugačnim trgom v primerjavi s stanjem izpred 

desetih let, saj lahko nakupe opravijo na različne načine in niso več primorani uporabiti 

klasičnega način nakupovanja, ki ga imenujemo tudi »brick and mortar«. Ta izraz se v tujini 

uporablja kot sopomenka za tradicionalni, morda tudi nekoliko zastareli način nakupovanja, 

pri katerem potrošnik fizično obišče prodajno enoto in tam opravi nakup. (Hudson 2017) 

Dandanes se podjetja poslužujejo mešanice tradicionalnih (televizija, radio, katalogi), 

elektronskih (e-pošta, e-katalogi, spletni oglasi) in družbenih medijev (Twitter, Facebook). S 
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trženjem preko različnih kanalov in z uporabo različnih orodij si prizadevajo za boljše 

sodelovanje in interakcijo s potrošniki ter s tem ustvarjanje boljših odnosov. Ker pa se 

komunikacijske in prodajne metode vse bolj prepletajo, jih je potrebno nenehno ocenjevati in 

preverjati njihovo učinkovitost pri vplivanju na nakupovalno vedenje potrošnika. (Kumar 

2012, 39, 86) 

3.5 Vrste trženjsko-komunikacijskih orodij ali aktivnosti 

Trženjsko-komunikacijski ali promocijski splet podjetja je sestavljen iz petih glavnih sestavin: 

oglaševanja, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi, neposrednega trženja in osebne 

prodaje. Vsako orodje vsebuje različne kanale, preko katerih je vzpostavljena komunikacija. 

Odločitev, katero komunikacijsko orodje bo podjetje izbralo, je odvisna od značilnosti 

posameznega orodja in njegovih učinkov. (Armstrong in Kotler 2000, 403, 408) Na sliki 3 je 

prikazan vpliv tradicionalnih trženjsko-komunikacijskih orodij na ozaveščenost, zanimanje, 

željo, odločitev za nakup ter na ponakupno vedenje potrošnika. 

 

Slika 3: Vpliv trženjsko-komunikacijskih orodij 

Vir: Egan 2007, 339 

3.5.1 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je zelo pogosto uporabljeno promocijsko orodje, ki zahteva tako 

trženjske kot tudi psihološke prodajne prijeme. Pomeni uporabo raznih spodbud za ustvarjanje 

največkrat kratkoročnega odziva potrošnikov. Obsega razne nagradne igre in žrebanja, 

tombole, darilca, vzorce, kupone, popuste, tekmovanja, prodajo »staro za novo« itd. Pri tej 
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aktivnosti podjetje skuša pospešiti nakup potrošnikov in jih pri tem tudi informirati o izdelkih 

in svetovati pri izbiri. Pospeševanje prodaje se deli na neposredno ali direktno pospeševanje, 

ki se izvaja preko organiziranja raznih tekmovanj, podarjanja vzorcev itd., ter na posredno 

pospeševanje, ki na potrošnike ne vpliva direktno. Podjetje namreč poskrbi, da so potrošniki 

informirani o izdelkih in storitvah preko ustrezno usposobljenih delavcev in prodajalcev. 

(Devetak 2007, 163) Medtem ko podjetje z oglaševanjem in osebno prodajo želi potrošnike 

prepričati, da se odločijo za nakup določenega produkta, je za pospeševanje prodaje najbolj 

značilno to, da skuša potrošnike prepričati, da produkt kupijo v tistem trenutku. Primere 

pospeševanja prodaje najdemo povsod, od kuponov za kavo, brezplačne torbe ob nakupu 

prenosnega računalnika do prejema dobropisa ob nakupu novega avtomobila itd. Vsi načini 

stimulacije nakupa predstavljajo širok spekter promocijskih orodij, ki pospešujejo prodajo. 

Teh se poslužujejo vsa podjetja, tako proizvajalci in distributerji kot tudi trgovci na drobno, 

trgovinska združenja in nepridobitne organizacije, v povprečju pa prodajalci končnim kupcem 

za pospeševanje prodaje namenijo kar 75 % proračuna, namenjenega trženju in trženjsko-

komunikacijskim aktivnostim. Podjetja se za uporabo pospeševanja prodaje odločijo vse 

pogosteje, za to pa obstaja več razlogov. Produktni vodje so pogosto deležni pritiskov za 

povečevanje prodaje, zato se za dosego učinka na kratek rok odločijo prav za uporabo orodij 

pospeševanja prodaje. Poleg tega se podjetje zanj odloči tudi, ker je med produkti 

konkurentov vse manjša diferenciacija, ker so učinki oglaševanja manjši zaradi visokih 

stroškov, medijskega nereda in zakonskih določb ter zato, ker smo potrošniki vse bolj 

osredotočeni na »dobre kupčije«. Najpomembnejši cilj pospeševanja prodaje je krepitev 

odnosov s strankami, ne pa samo doseganje kratkoročnih učinkov. (Armstrong in Kotler 

2000, 460–463) 

Podjetje lahko za doseganje ciljev pospeševanja prodaje pri končnih kupcih uporabi naslednja 

orodja (Armstrong in Kotler 2000, 463–467): 

 vzorce ali t. i. »testerje« (izdelek v majhnih količinah, ki ga podjetje podari strankam ali 

pa proda po zelo nizki ceni; so zelo učinkovito orodje, vendar najdražja oblika 

predstavitve novega produkta), 

 kupone (potrošniku prinesejo določen prihranek ob nakupu določenih izdelkov, so dobri 

stimulatorji nakupa), 

 povračila določenega dela kupnine (so podobno orodje kot kupon, razlika je v tem, da 

mora potrošnik določen izdelek najprej kupiti, nato pa mu prodajalec povrne določen del 

kupnine), 

 pakiranja in znižanja (predstavljajo posebna znižanja cene izdelka, ki je označena na 

izdelku samem, ali pa pakiranja, kot so na primer »plačaš 2, dobiš 3«, pakiranje zobne 

paste in zobne ščetke po nižji ceni itd.; so zelo stimulativna na kratek rok), 

 darila (so lahko pakirana v ali na glavnem produktu in predstavljajo brezplačen ali 

cenovno zelo ugoden »dodatek«, kot je lahko na primer ura v pralnem prašku, zbiranje 

točk itd.), 
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 oglaševalske pripomočke (mednje štejemo razne svinčnike, dežnike, obeske za ključe, 

kape, majice in druge artikle, na katerih je natisnjeno ime podjetja), 

 nagrade (primer nagrade je lahko brezplačno striženje po desetih obiskih pri frizerju, 

zbiranje točk itd.), 

 reklamne panoje in stojnice (običajno so postavljeni tik ob prodajnem mestu produkta in 

s privlačnimi barvami ter obliko stranko dodatno pritegnejo in prepričajo k nakupu), 

 nagradna žrebanja, igre (potrošniku dajejo možnost, da zmaga in osvoji nagrado). 

3.5.2 Oglaševanje 

Orodje oglaševanja je najstarejša oblika trženjskega komuniciranja in zajema dejavnost 

celovitega informiranja potencialnih kupcev o izdelkih ali storitvah, ki jih podjetje ponuja. 

Oglaševanje poteka preko oglasov, embalaže, raznih letakov in brošur, televizijskih in 

radijskih oglasov, reklamnih panojev, logotipov itd. Pri oglaševanju mora podjetje točno 

opredeliti cilj, ki ga s tem orodjem želi doseči, čas, ki bo za to potreben, sredstva in področje 

izvajanja. (Devetak 2007, 162) Je neosebna oblika množičnega komuniciranja z visoko 

stopnjo nadzora nad oblikovanjem in postavitvijo sporočila ter nizko stopnjo prepričanosti in 

verodostojnosti, ki ni nikoli nevtralna ali nepristranska. (Egan 2007, 19) Oglaševanje lahko 

doseže veliko geografsko razpršenih potrošnikov, pri čemer so stroški na enoto zelo majhni. 

Po eni strani lahko oglaševanje označimo kot pripomoček za grajenje dolgoročne 

prepoznavnosti in ugleda podjetja, po drugi pa kot pripomoček za spodbudo pospešene 

prodaje (na primer oglaševanje vikend akcij). (Armstrong in Kotler 2000, 408) 

Pri oglaševanju se srečamo z mnogimi oblikami in modeli, ki predpostavljajo, zakaj 

oglaševanje deluje; delimo jih v dve kategoriji. Prva je teorija oglaševanja kot močnega 

orodja, kjer je oglaševanje opredeljeno kot vplivna aktivnost z zmožnostjo informiranja, 

prepričevanja in prodajanja. Ta teorija je tradicionalne narave in sega daleč v zgodovino. 

Oglaševanje vidi kot dejavnost, ki se ji ni moč upreti in pospešuje nakupe, ki so potrošnikom 

nekako vsiljeni, saj se brez oglaševalskih orodij zanje ne bi odločili, ker nakupljenega sploh 

ne potrebujejo. Druga teorija pa oglaševanje vidi kot mehko in nevsiljivo orodje trženjske 

komunikacije, ki potrošnike predvsem opominja in »nežno« usmerja k nakupu določenega 

izdelka ali storitve. (Egan 2007, 194–195) Ne glede na to, h kateri teoriji se nagibamo, pa 

drži, da značilnosti oglaševanja vplivajo na to, da si potrošniki sporočilo zapomnijo. (Egan 

2007, 204) 

Pri oblikovanju programa oglaševanja mora podjetje sprejeti pomembne odločitve in določiti 

cilje, ki jih želi z oglaševanjem doseči, proračun, ki ga ima na voljo, oblikovati oglaševalsko 

strategijo in na koncu oceniti oglaševalsko kampanjo in njene učinke. Odločitve glede ciljev 

oglaševanja lahko temeljijo na informiranju, prepričevanju ali pa opominjanju. V preglednici 

2 lahko vidimo značilnosti posamezne opcije.  
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Preglednica 2: Možni cilji oglaševanja 

cilj oglaševanja opredelitev 

informiranje 

Podajanje informacij o novih produktih. 

Podajanje informacij o novih načinih uporabe. 

Podajanje informacij o spremembah cene. 

Razlaga glede delovanja produktov. 

Ponujanje dostopnih storitev. 

Popravljanje napačnega vtisa. 

Zmanjševanje strahov potrošnika. 

Povečevanje ugleda podjetja. 

prepričevanje 

Prepričevanje, da bo podjetje/produkt prva izbira potrošnika. 

Prepričevanje glede izbire produktov, namesto konkurenčnih. 

Spreminjanje potrošnikovega dojemanja značilnosti produkta. 

Prepričevanje potrošnika za takojšen nakup. 

opominjanje 

Opominjanje potrošnikov, da bodo kmalu potrebovali produkt. 

Opominjanje potrošnikov, kje lahko produkt kupijo. 

Splošno opominjanje, da ne pozabijo na podjetje/produkt izven »sezone«. 

Ohranjanje zavedanja glede podjetja in produktov. 

Vir: Armstrong in Kotler 2000, 414 

Po določitvi ciljev oglaševanja mora podjetje sprejeti odločitev o tem, koliko sredstev bo 

porabilo za oglaševanje. Odloči se lahko na podlagi dejstva o tem, koliko si podjetje lahko 

privošči, na podlagi deleža napovedane prodaje, na podlagi izdatkov, ki jih oglaševanje 

prinese konkurenčnemu podjetju, ali pa na podlagi metode, s katero podjetje definira, kaj želi 

z oglaševanjem doseči. Ta metoda je najpogostejša, saj podjetje najprej določi cilje 

oglaševanja, aktivnosti za dosego teh ciljev in oceni stroške, ki jih bo prineslo izvajanje 

aktivnosti. Vsota vseh stroškov tako na koncu predstavlja proračun podjetja, ki ga bo 

namenilo oglaševanju. (Armstrong in Kotler 2000, 414–415)  

Naslednji korak oblikovanja program oglaševanja zajema oblikovanje oglaševalske strategije, 

kjer podjetje ustvari sporočilo, ki ga bo predalo javnosti, in izbere trženjsko-komunikacijski 

kanal. Za doseganje najboljših možnih učinkov oglaševalske kampanje je priporočljivo, da se 

oba elementa oblikujeta istočasno. Zadnja faza obsega vrednotenje oz. ocenjevanje 

oglaševalske kampanje, ki lahko poteka pred ali po izvedbi in podjetju pomaga pri 
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razumevanju in merjenju sprememb obnašanja potrošnikov ali ozaveščenosti, poznavanja in 

izbire. (Armstrong in Kotler 2000, 416–427) 

3.5.3 Odnosi z javnostjo  

Predstavljajo zelo pomembno komunikacijsko orodje, ki temelji na resničnih, jasnih in 

enotnih besedah in dejanjih, preko katerih podjetje z načrtovanim procesom vpliva na 

naklonjenost, ozaveščanje in zaupanje javnosti. Z vzpostavitvijo dvosmerne komunikacije z 

javnostjo preko tiskovnih poročil, letnih poročil in srečanj, dobrodelnih usmeritev, dnevov 

odprtih vrat, sponzorstev in drugih odnosov z okoljem podjetje doseže določen ugled, ki 

prispeva k boljši prodaji in k sodelovanju novega usposobljenega kadra. Poleg tega je pri 

interakciji z javnostjo pomembna tudi krepitev odnosov in vzdrževanje direktnih stikov preko 

vsakodnevnih dogodkov in promocije. (Devetak 2007, 164–165) 

Trženjsko-komunikacijsko orodje odnosi z javnostjo ali publiciteta se uporablja za promocijo 

produktov, ljudi, krajev, idej, aktivnosti, podjetij in celo držav. Ima močan vpliv na javnost in 

njeno ozaveščenost, saj prispeva k povečanju zanimanja, dodatnim vlaganjem in mednarodni 

podpori. Podjetje in druge entitete lahko z oblikovanjem zanimive zgodbe pritegnejo veliko 

občinstva, končni rezultat pa je pri veliko nižjih stroških enak, kot bi ga dosegli z 

oglaševanjem. Kljub temu, da imajo odnosi z javnostjo veliko prednosti, jih zaradi omejene in 

razpršene uporabe pogosto opisujejo kot pastorka trženja. Oddelek odnosov z javnostjo je 

običajno lociran na sedežu podjetja, kjer pa se zaposleni ukvarjajo z različnimi deležniki 

(delničarji, zaposleni, zakonodajalci, mestni uradniki itd.), zato so programi za odnose z 

javnostmi, ki podpirajo cilje trženja izdelkov, velikokrat prezrti. (Armstrong in Kotler 2000, 

429–432) 

Odnosi z javnostjo obsegajo oblikovanje in posredovanje novih informacij v medije in s tem 

pritegnitev pozornosti, objavljanje informacij glede specifičnih produktov in vzdrževanje 

dobrih odnosov z donatorji in s člani neprofitnih organizacij. Na ta način podjetje vpliva tudi 

na pridobitev finančne ali druge podpore. Poleg tega pripomorejo tudi k ohranjanju dobrih 

odnosov z delničarji in drugimi deležniki ter k izboljšanju ugleda organizacije. (Armstrong in 

Kotler 2000, 430) 

Pri odnosih z javnostjo se uporabljajo različni prijemi. Eden izmed najpogostejših so novice, 

ki se nanašajo na podjetje, njihove ljudi in produkte. Včasih se takšne novitete ustvarijo 

naravno, včasih pa profesionalci za stike z javnostjo predlagajo dogodek ali aktivnost, ki bi 

novico ustvarila. Podjetja lahko oblikujejo tudi razne govore in predstavitve, ki prav tako 

pripomorejo k medijski pozornosti ali pa organizirajo posebne dogodke, kot so razne 

konference, otvoritve, obletnice, dnevi odprtih vrat itd. Profesionalci za stike z javnostjo 

skrbijo tudi za pripravo raznih tiskovin, s katerimi želijo doseči ciljno občinstvo. Med najbolj 

značilne spadajo letna poročila podjetja, brošure, letaki, članki, revije itd. Oblikujejo tudi 
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razne zvočne in video zapise ter uporabijo pripomočke, ki pripomorejo k ustvarjanju 

podjetniške identitete. Ti pripomočki vključujejo logotipe, brošure, poslovne vizitke, stavbe, 

avtomobile, delovne uniforme ter še mnoge druge privlačne in zapomnljive elemente, ki 

predstavljajo trženjska orodja odnosov z javnostjo. Omeniti je potrebno tudi spletno stran 

podjetja, ki je zelo učinkovito sredstvo za krepitev odnosov z javnostjo, saj potrošniki tam 

lahko dostopajo do raznih informacij in razvedril. Ne glede na to, katere prijeme podjetje 

uporablja, je nujno, da pred vzpostavitvijo odnosov z javnostjo določi cilje, ki jih želi doseči, 

ustrezna sporočila, sredstva ter po izvršitvi načrta ovrednoti izide. Poleg tega pa mora podjetje 

svojo trženjsko-komunikacijsko strategijo oblikovati tako, da se odnosi z javnostmi prepletajo 

z drugimi aktivnostmi trženjskega komuniciranja. (Armstrong in Kotler 2000, 432–434) 

3.5.4 Osebna prodaja 

Čeprav nekatere razdelitve osebno prodajo ali akviziterstvo vključujejo v orodja 

neposrednega trženja in jim je zaradi elementa interakcije s stranko res zelo blizu, jo velja 

posebej omeniti, saj predstavlja najstarejšo obliko prodaje in je najbolj učinkovito orodje 

trženjskega komuniciranja v fazi nakupa ali tik pred njim. Glavni cilj osebne prodaje je ustna 

predstavitev izdelka ali storitve potencialnemu kupcu, ki lahko poteka preko osebnega stika, 

po telefonu ali preko manjše skupine ljudi. Pri osebni prodaji igra glavno vlogo prodajalec, ki 

mora biti ustrezno usposobljen in poznati trženjski splet, podjetje samo, njegove konkurente 

in ostale dejavnike, saj je prav od njegovega »nastopa« odvisna uspešnost prodaje. Osebna 

prodaja je najbolj učinkovita, ko gre za predstavitev novih produktov, novih značilnosti 

produktov, ko je potrebno uporabo produkta demonstrirati, ko gre za dolgoročno naložbo oz. 

nakup, ko se je potrebno pogajati ali pa je odnos med prodajalcem in stranko del trženjske 

strategije. (Egan 2007, 319) Način trženjskega komuniciranja preko osebne prodaje se ne 

uporablja samo v podjetjih, ampak v vse več različnih organizacijah. Z osebno prodajo se 

srečamo pri informativnih dnevih na fakulteti, kjer skušajo študentje privabiti nove 

navdušence, pri raznih religijskih skupinah, pri pridobivanju vlagateljev za dobrodelne 

ustanove itd. (Armstrong in Kotler 2000, 442) Predstavlja dvosmerno, osebno obliko 

trženjskega komuniciranja, kjer skuša prodajalec oz. akviziter s svojimi spretnostmi doseči 

ugoden prodajni rezultat. Osebna prodaja zajema razne prodajne predstavitve in srečanja, kjer 

prodajalec potencialnim kupcem osebno predstavi ali demonstrira uporabo produkta, sprejme 

njihove pripombe in komentarje, jih pojasni, sprejme naročilo ali sklene pogodbo ter jim 

ponudi tudi možnost dodatnega obiska. (Devetak 2007, 166–167) Osebna prodaja je 

najpomembnejša v situaciji, kjer so ostala trženjsko-komunikacijska orodja šibka, to pomeni 

takrat, ko sta potrebna hiter odziv in dodatna razlaga, ko prodaja vpliva na krepitev odnosa s 

stranko ali pa so potrebna dodatna pogajanja. Pri osebni prodaji se srečamo tudi s 

pomanjkljivostmi, saj doseže manjše število ljudi, stroški so višji, nadzor pa ni mogoč v veliki 

meri. V preglednici 3 so prikazane glavne značilnosti osebne prodaje v primerjavi z 

množičnim trženjem. (Egan 2007, 318–322) 
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Preglednica 3: Primerjava osebne prodaje in množičnega trženja 

OSEBNA PRODJA MNOŽIČNO TRŽENJE 

Podajanje izčrpnih informacij. Manjši obseg informacij. 

Visoka stopnja kompleksnosti/zahtevnosti. Manj kompleksno. 

Doseže manj strank. Doseže veliko strank. 

Cena je stvar pogajanja. Cena je fiksna. 

Naročilo v velikem obsegu. Naročilo v majhnem obsegu. 

Ustvarjanje odnosa s stranko.  Neosebno komuniciranje. 

Vir: Egan 2007, 321 

3.5.5 Neposredno trženje 

Za uporabo neposrednega trženja kot primarnega orodja promocijskega spleta se odloča vse 

več podjetij. To orodje namreč omogoča bolj učinkovito doseganje skrbno izbranih 

potrošnikov in vzpostavitev močnejših in bolj osebnih odnosov z njimi preko personaliziranih 

sporočil, ki so pripravljena za točno določeno osebo ali skupino ljudi. Poleg tega je 

potrošnikov odziv zaznan takoj, lahko ga ovrednotimo ter na podlagi tega nadaljujemo s 

trženjsko-komunikacijskim načrtom. Neposredno trženje se je v preteklosti najpogosteje 

izvajalo preko katalogov, telefona in elektronske pošte, dandanes pa je z razvojem tehnologije 

možna uporaba vedno več različnih načinov neposrednega trženja, ki se v veliki meri izvaja 

tudi s pomočjo svetovnega spleta. Potrošniki so podjetjem vse lažje dostopni, stroški pa so 

nižji. Ker se podjetja s pozornostmi vse bolj posvečajo svojim strankam, je neposredno 

trženje sodobnega sveta postalo kar neposredno trženje s poudarkom na odnosih in krepitvi 

le-teh. Prednosti neposrednega trženja je veliko. Z nakupovanjem od doma je potrošnikom 

omogočen prihranek časa, je bolj priročno in umirjeno, poleg tega lažje primerjajo ponudbe, 

dobavne roke, razpoložljive izdelke, dostavni roki so vse krajši itd. Lažje je tudi prodajalcem, 

saj lahko z nakupom podatkovnih baz na hiter način dostopajo do potencialnih strank in z 

želenimi segmenti vzpostavijo komunikacijo. Velika prednost neposrednega trženja je časovni 

doseg potrošnikov, ki je izveden ravno ob pravem času, poleg tega pa je bolj diskretno 

trženjsko-komunikacijsko orodje, kjer konkurenti nimajo vpogleda in dostopa. Do porasta 

neposrednega trženja so pripeljali tudi povečevanje stroškov prevoza, prometni zastoji, težave 

s parkirnimi mesti, pomanjkanje časa, gneča v trgovinah in na blagajni itd. Potrošniki se vse 

bolj poslužujejo tudi možnosti klica v kontaktne centre, kjer jim zaposleni pomagajo pri 

nakupu, jim svetujejo itd. Možnih načinov neposrednega trženja je več, prikazani so na sliki 

4. (Armstrong in Kotler 2000, 475–483) 
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Slika 4: Neposredno trženje 

Vir: Armstrong in Kotler 2000, 483 

Prodaja »iz oči v oči« je najstarejša oblika neposrednega trženja, ki temelji na osebni prodaji 

ali akviziterstvu. Podjetja ji namenjajo veliko pozornosti in velikokrat celo najamejo 

specializirano delovno silo, ki obvlada prodajo in komunikacijo »v živo«. Velikokrat se 

uporablja pri zavarovalništvu, prodaji kozmetike na domu, gospodinjskih pripomočkov itd. 

Druga oblika neposrednega trženja je trženje preko pošte in vključuje razne ponudbe, 

obvestila, opomnike, brezplačne vzorce in druge stvari, ki so potrošniku poslani po pošti. 

Taka oblika neposrednega trženja je zelo fleksibilna in omogoča lahko merjenje rezultatov. 

Glede na tehnološki napredek se trženje preko pošte vse pogosteje izvaja preko elektronske 

pošte, pa tudi faksa ali glasovne pošte. Naslednja oblika neposrednega trženja je kataloška 

prodaja, pri čemer podjetja potrošnikom pošljejo kataloge po pošti ali elektronski pošti, 

dostop do njih pa je mogoč tudi na prodajnih mestih. Pojavlja se tudi trženje preko televizije, 

kjer je predstavljen določen produkt, potrošnik pa ga lahko naroči na brezplačni telefonski 

številki. Zelo poznana je »Top Shop« prodaja, ki jo predvajajo tudi na slovenskih televizijskih 

programih. Pod neposredno trženje pa štejemo tudi prodajo preko kioskov, kjer so 

potrošnikom na voljo informacije o produktih, lahko pa si jih tudi ogledajo, jih pomerijo ali 

soustvarijo. Poleg tega poznamo tudi telefonsko trženje, kjer so nam produkti ponujeni in 

predstavljeni preko telefona. Zadnja oblika neposrednega trženja pa je seveda trženje preko 

spleta, ki je v največjem razcvetu. (Armstrong in Kotler 2000, 483–487)  
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3.6 Izvedba trženjske kampanje  

Za uspešno izvedbo trženjske kampanje mora podjetje najprej oblikovati načrt trženjskega 

komuniciranja, kjer določi cilje in oblikuje strategije za dosego teh ciljev. Potem pa se mora 

seveda osredotočiti na potrošnike in jih s svojimi izbranimi komunikacijskimi orodij doseči, 

pri čemer si pomaga s t. i. ustvarjalnim osnutkom/načrtom. Ta osnutek je temelj vsake 

trženjske kampanje in predstavlja skupek informacij oziroma predstavitev ključnih stvari, ki 

jih mora ustvarjalni tim upoštevati pri oblikovanju le-te. Zajema smernice, ki morajo biti 

upoštevane pri trženjskem komuniciranju, da to učinkovito prodre v »hrupno« in nasičeno 

okolje, doseže prejemnike in jih spodbudi, da se odzovejo na želeni način. Pri ustvarjalnih 

osnutkih se srečamo z dvema vidikoma; prvi vsebuje jasno določitev in usmeritev o tem, kaj 

je potrebno doseči s trženjskim komuniciranjem ali kakšen je problem, ki ga je potrebno 

rešiti, drugi vidik pa se nanaša na navdih, pri čemer so ustvarjalnemu timu podani namen, 

okvir in izhodišča za začetek ustvarjalnega procesa. (Egan 2007, 170–171) 

Pri kreiranju osnutka kot temeljnega dokumenta si mora podjetje zastaviti naslednja vprašanja 

(Egan 2007, 172–178): 

 Zakaj želimo komunicirati z javnostjo? Odgovor na to mora biti skladen s cilji tržne 

komunikacije, teh je lahko več in se nanašajo na različne ravni in področja, medtem ko 

mora biti trženjska kampanja čim bolj enotna in osredotočena. 

 Komu je sporočilo namenjeno? Načinov opredelitve, komu je sporočilo namenjeno, je 

veliko, od opredelitve starostnih skupin, spola, lokacije in letnega dohodka do bolj 

opisnih opredelitev, kot so vrednote, obnašanje in življenjski slog. Vedeti, komu je 

sporočilo namenjeno, je zelo pomembno tudi zaradi odločitve glede kanala, preko 

katerega bo sporočilo predano potrošniku. 

 Kakšno je potrošnikovo mnenje o izdelku, storitvi, blagovni znamki? Potrošnikov odnos 

do podjetja, njegovih izdelkov ali storitev ter pozitivno mnenje o le-teh sta zelo 

pomembna, zato mora podjetje vedeti, če je potrošnikom posredovalo dovolj informacij, 

dodatnih podrobnosti in zagotovitev.  

 Kaj bomo potrošnikom sporočili? Podjetje mora oblikovati sporočilo ali tako imenovano 

izjavo o pozicioniranju, kjer pove, kako dani izdelek, storitev ali blagovna znamka 

zadovolji določeno potrebo potrošnika na način, ki ga njegovi konkurenti ne. Zasnovana 

je tako, da vključuje bistvo ali mnenje, ki ga blagovna znamka dosega v mislih ciljnega 

občinstva glede na konkurenco.  

 Na kakšen način (v kakšnem tonu) bomo predali sporočilo? Pri vzbuditvi pozornosti 

lahko podjetje uporabi različna čustva in načine, vendar pa morajo biti le-ti primerni 

glede na izdelek ali storitev, ki jo promovira. Na primeren prenos sporočila vplivajo 

značilnosti vira, iz katerega sporočilo izhaja. Pri tem podjetja velikokrat uporabijo znane 

osebnosti, s katerimi želijo pri potrošnikih vzpostaviti zaupanje, animirane like za 

posredovanje informacij na šaljiv način ter razne metafore ali stereotipe za ustvarjanje 

dodatnega pomena sporočila.  
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 Ali imamo dokaze za svoje trditve? Pri oblikovanju sporočila mora podjetje posredovati 

samo resnične in dokazljive informacije. 

 Ali obstajajo kakšne smernice in druge zahteve? Ko je strategija oblikovana, je potrebno 

sprejeti odločitev o izvedbi le-te. Pri tem je ključnega pomena sestava komunikacije oz. 

sporočila, ne glede na to, ali gre za oglaševanje, pospeševanje prodaje ali druga tržno-

komunikacijska orodja. Pri izvedbi kampanje morajo biti upoštevana tudi možna pravna 

določila, pomembne so tudi izbira medija ali kanala, preko katerega bo sporočilo 

posredovano ciljnemu občinstvu, in ostale značilnosti, kot so barve, vonjave, gibanje, 

zvok, velikost itd.  

Glavni namen trženjske komunikacije je oblikovanje čim boljšega sporočila, ki ga preko 

najprimernejšega medija posredujemo največjemu možnemu številu ljudi v ciljnem občinstvu. 

Ključnega pomena je pri tem upravljanje promocijskega spleta. Glede na to, da so se skozi 

leta trženjsko-komunikacijska orodja in tudi mediji nenehno spreminjali in na novo razvijali, 

dandanes večina trženjskih kampanj vključuje več kot le en medij. Odločitev o izbiri medija 

je seveda povezana s stroški, ki vedno predstavljajo omejevalni faktor, in temelji na publiki, 

ki jo želimo doseči, ter na značilnostih medijev samih. Ti imajo seveda prednosti in slabosti, 

zato je glavna naloga trženjskega kadra ta, da ugotovi, preko katerega medija bodo 

komunikacijski cilji doseženi na najučinkovitejši način. Poleg tega je pomembno tudi, koliko 

ljudi bo sporočilo prejelo, kolikokrat ga bo prejelo in kakšni stroški bodo pri tem nastali. Pri 

tem si pomagajo z enoto GRP, ki prikazuje in predstavlja zmnožek odstotka ciljne publike, ki 

je bila v določenem obdobju (običajno štiri tedne) vsaj enkrat izpostavljena oddanemu 

sporočilu, in pa povprečno število priložnosti, ki jih je ciljna publika imela za prejem 

sporočila. Možnost dosega je pomemben faktor, ki odraža sposobnost, da sporočilo pride do 

ciljnega občinstva, vendar pa nam daje vpogled le v to, kdo naj bi bil izpostavljen, ne pove pa 

nam, kako pogosto bi morali biti izpostavljeni, da bi bila komunikacija učinkovita. Drugi 

faktor je pogostost dosega, kjer pa ne gre le za to, da potencialni kupec prejme sporočilo samo 

preko ene vrste medija ali kanala (na primer televizijski oglas), temveč ga doseže tudi preko 

alternativnih kanalov. Podjetja oziroma tisti, ki v njihovem imenu izvajajo trženjske strategije, 

zato zakupijo prostor v medijih, saj si prizadevajo za povečanje frekvence oziroma pogostosti 

dosega ciljne publike. (Egan 2007, 184–185) 
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4 SLOVENSKI TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Kot posledica sprememb, ki jih je vse od leta 2001 pa do danes zaradi različnih procesov 

doživel naš trg električne energije, je oskrba z električno energijo postala tržna dejavnost. Na 

trgu se ob ekonomskih zakonitostih srečujeta ponudba in povpraševanje. Vloga ponudnika 

pripada dobaviteljem električne energije, ki se na podlagi pogodb z odjemalci dogovarjajo o 

ceni in količini električne energije, ki jim jo bodo dobavili. Vse pogostejše so tudi menjave 

dobavitelja, kar predstavlja eno ključnih posledic odprtja trga za vse odjemalce. (Bojnec in 

Papler 2011, 16) Poleg regulatorja trga, dobaviteljev električne energije in drugi udeležencev 

na trgu pomembno vlogo igrajo tudi elektrodistributerji, ki z distribucijo električne energije 

odjemalcem zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo. Celoten elektroenergetski sistem 

sestavljajo različnih elektroenergetski elementi in naprave, ki z medsebojno povezanostjo 

skrbijo za to, da smo odjemalci deležni nemotene oskrbe z električno energijo. (Kramar 2016, 

25) Prav zaradi zagotavljanja oskrbe je elektroenergetski sistem ključnega pomena za družbo 

in gospodarstvo, saj z ustrezno infrastrukturo skrbi za zadovoljevanje potreb vseh odjemalcev. 

(Papler 2005, 3, po Bojnec in Papler 2015, 15) Pred liberalizacijo je za trg in cene električne 

energije skrbela država, kar pa je negativno vplivalo na razvoj in učinkovitost poslovanja 

podjetij v panogi. Z odprtjem trga je monopol zamenjala konkurenca, podjetjem se je odprla 

možnost vstopa na trg, povečala se je učinkovitost elektroenergetskih podjetij, realne cene 

električne energije pa so se znižale. (Bojnec in Papler 2015, 16) 

4.1 Spremembe na slovenskem trgu električne energije 

V zadnjih letih, s pričetkom v letu 2001, je nova energetska politika na slovenski trg 

električne energije prinesla veliko sprememb. Evropska komisija je zaradi doprinosa k 

uravnoteženemu odpiranju evropskega trga in povečevanju konkurenčnosti evropske 

industrije na svetovnem trgu oblikovala nove smernice. Temeljile so na uvedbi prostega trga 

na področju energetike in zagotovitvi preglednega delovanja trga ter s tem posledično tudi na 

povečevanju zanimanja za vlaganje v energetski sektor. Deregulacija in liberalizacija trga 

električne energije sta potekali z namenom doseganja večje učinkovitosti trga, povečevanja 

števila elektroenergetskih podjetij in znižanja cen električne energije. Poleg tega pa so bile 

glavne usmeritve oblikovane s ciljem vzpostavitve konkurenčnosti na proizvodnem trgu, trgu 

na debelo in trgu na drobno ter zmanjšanja vpletenosti in nadzora državnih institucij. (Bojnec 

in Papler 2012, 7)  

Slovensko elektrogospodarstvo se je na podlagi evropskih smernic prilagodilo, leta 1999 je bil 

sprejet tudi Energetski zakon, ki je bil temelj za začetek liberalizacije trga. Poleg načel 

energetske politike, pravil za delovanje energetskega trga ter drugih pogojev so bile z 

Energetskim zakonom določene tudi gospodarske javne službe za prenos in distribucijo 

električne energije, upravljanje prenosnega in distribucijskega omrežja, dobavo električne 

energije za neupravičene odjemalce in službe za organizacijo trga električne energije. Vsem 
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novim pravilom je sledila tudi prenova procesov in informacijskih pretokov. V postopnem 

odprtju trga so se pričele velike strukturne spremembe. (Bojnec in Papler 2015, 21) 

Liberalizacija trga je temeljila na treh fazah. Prva faza je zajemala usklajevanje smernic 

liberalizacije z ostalimi državami Evropske unije, druga faza je temeljila na dodatnih 

regulacijskih procesih znotraj energetskega sektorja, pri tretji fazi liberalizacije pa je bila 

temeljna vsebina vzpostavitev enotnih pravil za notranji trg električne energije in za bodoče 

procese v zvezi z odpiranjem trga, kar pomeni, da si lahko vsak odjemalec izbire dobavitelje 

električne energije po svoji volji. (Bojnec in Papler 2012, 7) Proces deregulacije in 

liberalizacije je potekal postopoma, v letu 2001 se je trg odprl za velike industrijske 

(poslovne) odjemalce, v letu 2004 pa še za ostale majhne in srednje velike industrijske 

(poslovne) odjemalce. (Bojnec in Papler 2006, 116) Do popolnega odprtja trga tudi za 

gospodinjske odjemalce pa je v Sloveniji prišlo s 1. 7. 2007. Z uvedbo nove politike je bilo 

potrebno ukrepati tudi v zvezi z ločitvijo tržnih in reguliranih dejavnosti elektroenergetskih 

podjetij, zato so s 1. 12. 2011 distribucijska podjetja dejavnost nakupa in prodaje električne 

energije prenesla na hčerinska podjetja. Poleg tega ukrepa, ki se je nanašal na pravno ločitev 

med prenosom električne energije in proizvodnjo ter dobavo le-te, pa je morala Slovenija 

imenovati tudi institucijo, ki skrbi za regulacijo trga, to je postala Agencija za energijo. 

Direktiva je obsegala tudi določitev pravil glede objave določanja omrežnine, obveznosti 

javne oskrbe, označevanja virov energije ter uveljavitve nadziranja zanesljivosti dobave 

električne energije. (Bojnec in Papler 2012, 7) 

Letos slovenski trg električne energije »praznuje« 10. obletnico odprtja trga z električno 

energijo za gospodinjske odjemalce in s tem za vse odjemalce. V tem obdobju je celoten trg 

napredoval, saj število sklenjenih poslov na bilateralnem in borznem trgu beleži stalno rast. 

Slovensko ozemlje je deležno varnega in zanesljivega delovanja celotnega omrežja in 

posledično tudi varne in zanesljive oskrbe z električno energijo, kar nam omogočata 

sistemska operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja, in sicer skupaj z 

elektrodistribucijskimi podjetji, ki skrbijo za razvoj elektroenergetskih omrežij. Povečuje se 

tudi število naprednih merilnih naprav (t. i. pametnih števcev), ob koncu leta 2016 so bile te 

nameščene pri kar polovici vseh odjemalcev. (Agencija za energijo 2017a, 10) Uvajanje 

sistema naprednega merjenja pozitivno vpliva na operaterja, dobavitelje, uporabnike in tudi 

na okolje. Pripomore k znižanju stroškov odčitavanja števcev, preprečuje napake pri 

odčitavanju in prenašanju podatkov, povečuje natančnost računov za porabo električne 

energije, kar posledično vpliva na manjše število pritožb, omogoča boljši nadzor nad 

napakami in porabo ter pripomore k oblikovanju ukrepov za učinkovito rabo energije. 

(Habjan in Janjič 2017, 13) 
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4.2 Proizvodnja električne energije 

Pot električne energije se začne pri proizvodnji. Električno energijo v pretvorbenem procesu 

preoblikovanja primarnih virov energije proizvedejo elektrarne ter jo nato oddajo naprej v 

prenosno omrežje. Med primarne vire energije štejemo premog, vodo, gorivne celice urana, 

sonce, veter itd. V Sloveniji se večina električne energije proizvede v termoelektrarnah 

(jedrska elektrarna, elektrarne na fosilna goriva) in hidroelektrarnah. (EN-LITE 2016, 27) V 

letu 2016 je bilo v slovenski jedrski elektrarni Krško proizvedenih 36 % električne energije, 

34 % so jo proizvedle proizvodne naprave, ki uporabljajo obnovljive vire energije (voda), 30 

% pa elektrarne na fosilna goriva. Glede na porabo električne energije za leto 2016, so domači 

proizvodni viri pokrili 88 % porabe, 12 % pa smo jo uvozili. (Agencija za energijo 2017a, 27) 

Proizvodnja električne energije je tržna dejavnost, poleg prodaje električne energije pa 

ponudba podjetij za proizvodnjo električne energije obsega tudi sistemske storitve, ki so 

ključnega pomena za zanesljivo delovanje celotnega elektroenergetskega sistema, za katerega 

skrbi sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO = ELES). (Bojnec in Papler 2015, 22)  

Na sliki 5 je prikazana pot električne energije vse od začetne faze – proizvodnje do faze 

prenosa in končne faze, faze distribucije, ki odjemalcem omogoči oskrbo z električno 

energijo.  

 

Slika 5: Pot električne energije 

Vir: EN-LITE 2016, 27 

4.3 Prenos električne energije 

Varno in učinkovito delovanje prenosnega sistema je ključ do učinkovitosti trga. Prenosni 

sistem prenaša električno energijo od elektrarn do distribucijskih omrežij, po katerih se nato 

prenese do končnih porabnikov. Prenosni sistem je urejen tako, da zagotavlja 

nediskriminatorne povezave in primerljive sistemske storitve za povračilo stroškov delovanja 



 

 37 

(izgube, izravnava sistema, regulacija napetosti in frekvence itd.). Skrbnik prenosnega sistema 

skrbi za gradnjo, posedovanje, vzdrževanje in upravljanje prenosnega sistema v določeni 

geografski regiji ali državi ter zagotavlja storitve za zanesljivosti elektroenergetskega sistema. 

Zagotavlja veleprodajni prenos električne energije, ponuja odprt dostop in nima nobenega 

skupnega lastništva ali povezanosti z drugimi udeleženci na trgu. (Shahidehpour, Yamin and 

Li 2002, 7) 

Slovenija je del velikega medsebojno povezanega omrežja in se nahaja na geografsko 

pomembnem križišču prenosnih poti. (EN-LITE 2016, 27) Za prenos električne energije v 

Sloveniji skrbi ELES, sistemski operater prenosnega omrežja, ki slovenskemu 

elektroenergetskemu sistemu s sistemskimi storitvami omogoča normalno obratovanje. 

(Agencija za energijo 2017a, 38) Njegove naloge so vzdrževanje prenosnega omrežja ter 

razvoj in gradnja le-tega, prav tako pa skrbi tudi za vodenje in obratovanje. (Agencija za 

energijo 2017h) Glavna naloga ELES-a je predvidevanje potencialnih motenj v 

elektroenergetskem sistemu, ki prekine oskrbo z električno energijo, priprava nanje in 

oblikovanje ustreznih rešitev in ukrepov, ki so potrebno za ponovno vzpostavitev nemotene 

oskrbe. Glavne naloge zajemajo različne procese in dejavnosti glede usklajevanja odzivov 

tujih elektroenergetskih sistemov, zakupa rezervnih elektrarn, izobraževanja operaterjev, 

organizacije in zagotovitve rezervnih prenosnih poti električne energije, seveda pa je 

ključnega pomena tudi izvršitev ustreznih ukrepov ob različnih dogodkih. (Kramar 2016, 26) 

4.4 Distribucija električne energije 

Distributerji električne energije delujejo v okviru javne službe in so določeni s strani 

državnega regulatorja. Skrbijo za gradnjo ter vzdrževanje distribucijskih povezav od 

prenosnega omrežja do končnih odjemalcev. Odgovorni so za delovanje distribucijskega 

omrežja, za ohranjanje določene stopnje zanesljivosti in razpoložljivosti, poleg tega pa tudi za 

izpade električne energije na distribucijskem omrežju. Njihova naloga je tudi priključevanje 

novih uporabnikov na distribucijsko omrežje. V zadnjem času so nekateri uporabniki postali 

tudi proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov. (Shahidehpour, Yamin and Li 2002, 

8) 

Za distribucijo električne energije v Sloveniji skrbi pet distribucijskih podjetij; Elektro 

Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska. Zadolžena 

so za to, da gospodinjstvom, obrtnikom, trgovinam, tovarnam in drugim lokacijam javnega 

sektorja zagotavljajo nemoteno oskrbo z električno energijo. (EN-LITE 2016, 27) Za 

upravljanje celotnega distribucijskega omrežja v Sloveniji in zagotavljanje storitev vseh petih 

elektrodistribucijskih podjetij skrbi SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja. 

(Agencija za energijo 2017h) Zanj vseh pet distribucijskih podjetij opravlja storitve, ki so 

povezane z upravljanjem in vzdrževanjem elektroenergetske infrastrukture, ter storitve 

izdajanja soglasij. SODO je zadolžen tudi za zanesljivo oskrbo z električno energijo in 
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zagotavljanje potrebnih pogojev za priključitev novih uporabnikov. Njegovi nalogi sta tudi 

skrb za razvoj in napredek celotnega distribucijskega sistema in podpora energetskemu 

managementu. (Bojnec in Papler 2015, 25) 

Oskrba z električno energijo je v domeni petih podjetij za distribucijo električne energije, ki 

so lokacijsko ločena glede na teritorij oskrbe, zato so tudi preskrbovalna območja v Sloveniji 

razdeljena na pet delov. Kot je razvidno s slike 6, največji teritorij pokriva distribucijsko 

podjetje Elektro Ljubljana, ki oskrbuje 26,16 odstotka površine Slovenije v njenem osrednjem 

delu, sledi Elektro Celje, ki pokriva 21,73 odstotka površine Slovenije v savinjski, koroški in 

spodnji posavski regiji, tik za njim je Elektro Primorska, ki skrbi za distribucijo električne 

energije na 21,68 odstotkih slovenskega ozemlja na jugozahodu, zahodu in severozahodu 

Slovenije. Naslednje je distribucijsko podjetje Elektro Maribor, ki oskrbuje 19,97 odstotka 

slovenskega teritorija, najmanjši delež pa pripada Elektro Gorenjski, ki oskrbuje le 10,46 

odstotka površine Slovenije. (Bojnec in Papler 2015, 25)  

 

Slika 6: Odstotek oskrbovane površine posameznega elektrodistribucijskega podjetja v 

Sloveniji 

Vir: Bojnec in Papler 2015, 25 

4.5 Dobava električne energije 

Za dobavo električne energije skrbijo dobavitelji, ki so najnovejši udeleženci na konkurenčno 

naravnanem trgu električne energije. Pred pričetkom dejavnosti dobave morajo pridobiti 

pravno dovoljenje za prodajo električne energije na drobno. Trgovec na drobno kupuje 

električno energijo in druge potrebne storitve na veleprodajnem trgu in nato s prodajo na 

maloprodajnem trgu svojim kupcem zagotovi dobavo električne energije, ki lahko združuje 

tudi druge električne proizvode in storitve v različnih paketih za prodajo. Dobava električne 
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energije pomeni, da je odjemalcu zagotovljena uporaba elektrike za delovanje naprav in 

sistemov. (Shahidehpour, Yamin and Li 2002, 8) Za dobavo električne energije mora 

odjemalec z dobaviteljem, ki ga prosto izbere, skleniti pogodbo o dobavi oz. o oskrbi z 

električno energijo. Podrobneje je delovanje dobaviteljev na odprtem trgu električne energije 

predstavljeno v poglavju 6. 

4.6 Ostali pomembni udeleženci slovenskega elektroenergetskega sistema 

Poleg že naštetih udeležencev slovenskega elektroenergetskega trga je potrebno omeniti še 

dve pomembni entiteti, ki sta predstavljeni v nadaljevanju. 

4.6.1 Agencija za energijo 

Agencija za energijo je regulator slovenskega elektroenergetskega trga. Skrbi za 

vzpostavljanje ravnotežja na trgu, spodbuja učinkovito delovanje in onemogoča neupravičene 

dobičke. Poleg tega nadzira tudi cene in naložbe in sprejema strateške odločitve, s katerimi si 

prizadeva za vzpostavitev stabilnega in preglednega ekonomskega okolja. Njena naloga je 

tudi določanje višine omrežnine, ki jo plačamo na računu za električno energijo. Cena za 

uporabo omrežja, ki jo določi, je neodvisna od geografske lege posameznega merilnega mesta 

in se po principu poštne znamke obračunava enotno za celotno Slovenijo. (Bojnec in Papler 

2015, 29) Agencija za energijo je zadolžena tudi za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo in odločanje v primeru sporov med odjemalci in operaterji sistema. 

(Agencija za energijo 2017b) Poleg tega Agencija za energijo skrbi tudi za razvoj, nadzor in 

preverjanje delovanja konkurenčnosti trga in dobaviteljev električne energije za gospodinjske 

in male poslovne odjemalce ter s tem zagotavlja ustrezno preglednost ponudb na trgu. Za 

večje poslovne odjemalce zaradi neobstoja pravne podlage tega ne počne. Tako za večje 

poslovne odjemalce ne velja določitev glede javne objave cenikov in ponudb, saj se te 

oblikujejo s pogajanji. (Agencija za energijo 2017a, 93) 

4.6.2 Borzen 

Borzen je izvajalec gospodarske javne službe in deluje kot organizator oz. operater trga 

(borze) električne energije v Sloveniji, ki s svojimi storitvami skrbi za: »Usklajeno delovanje 

slovenskega elektroenergetskega sistema, izvajanje naloge vodenja bilančne sheme, 

evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in 

finančno poravnavo poslov, povezanih s predhodno navedenimi nalogami.« (Borzen 2017a) 

Poleg organizacije trga Borzen skrbi tudi za ozaveščanje javnosti in delovanje na področju 

obnovljivih virov energije, promocijo slovenskega trga nasploh, usklajevanje slovenske in 

evropske zakonodaje, prispeva k oblikovanju energetskih trendov in si prizadeva za 

učinkovito rabo energije. (Borzen 2017a) Skrbi za pregleden, učinkovit in zanesljiv trg 
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električne energije pri nas, z nadzorom organiziranega trgovanja pa zagotavlja enakopravnost 

vseh udeležencev, kar dopolnjuje tudi s prizadevanji za soustvarjanje tako slovenske kot tudi 

evropske energetske politike. Storitve in dejavnosti, ki jih Borzen izvaja kot operater trga, 

temeljijo na Energetskem zakonu. (Borzen 2017b) 

Borzen organizira delovanje na borzi, kamor podjetja, ki so pridobila licenco za opravljanje 

energetske dejavnosti, vstopijo zaradi lažjega obvladovanja tveganja pri nakupu električne 

energije. Borza z objavo cen in količin posameznih poslov, ki so bili na trgu električne 

energije sklenjeni, ter posebnih indeksov pripomore k preglednejšemu trgovanju z električno 

energijo. Pri tem je v pomoč tudi udeležencem trga, ki na podlagi tega lažje izberejo tudi 

primerno strategijo trgovanja in osnujejo svojo ponudbo. Podjetja namreč večino načrtovane 

porabe električne energije zakupijo vnaprej, ker pa je porabo zelo težko natančno določiti in 

napovedati, pa lahko del električne energije kupijo tudi na dnevnem trgu. Na ta način se 

podjetja izognejo stroškom, ki jih prinašajo odstopanja od vnaprej zakupljenih količin po 

letnih pogodbah. Za preprečevanje dodatnih stroškov pa lahko podjetja, v kolikor zakupijo 

preveč električne energije, presežek prodajo na dnevnem trgu, pri čemer to lahko storijo sama 

ali pa s pomočjo svojih dobaviteljev ali zastopnikov. (Bojnec in Papler 2015, 30) 

4.7 Delitev odjemalcev električne energije 

Odjemalec električne energije je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki iz 

elektroenergetskega sistema prejema električno energijo. (Bojnec in Papler 2015, 81) 

Odjemalec električne energije lahko postane vsak, ki mu lokalni operater 

(elektrodistribucijsko podjetje) na podlagi oddane vloge in ustreznih elektroenergetskih in 

tehničnih možnostih izda soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje. V soglasju so 

navedeni pogoji za priključitev, ki temeljijo na splošnih pogojih za dobavo in odjem 

električne energije iz distribucijskega omrežja in sistemskih obratovalnih navodilih. Poleg 

tega operater določi tudi predpisano omrežnino za priključno moč, ki jo odjemalec plača, 

preden se izvede priključitev na omrežje. Strošek priključitve je odvisen od priključne moči, 

ki je definirana z omejevalcem toka. (Agencija za energijo 2017č) Po izdanem soglasju 

odjemalec z operaterjem sklene pogodbo o priključitvi, ko je priključek izveden pa odjemalec 

operaterju odda vlogo za priključitev objekta. Ob priključitvi mora odjemalec izbrati tudi 

dobavitelja električne energije, pri čemer pa ni vezan na lokacijo, ampak lahko poljubno 

izbere kateregakoli ponudnika na slovenskem trgu električne energije. Izbrani dobavitelj nato 

v imenu odjemalca z operaterjem sklene pogodbo o dostopu do omrežja. Po sklenitvi te 

pogodbe pa mora operater sistema v največ osmih delovnih dneh odjemalcu zagotoviti 

začetek odjema električne energije. (Agencija za energijo 2017c) 
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4.7.1 Gospodinjski odjemalci 

Po EZ-1 gospodinjski odjemalec: »Pomeni odjemalca, ki kupuje električno energijo, 

zemeljski plin, toploto ali drug energetski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar 

izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti.«  

V kategorijah odjemalcev predstavljajo gospodinjski odjemalci najštevilčnejšo, kar se kaže 

tudi v skupni letni porabi električne energije. Od leta 2007 jim je omogočena prosta izbira 

dobavitelja, kar vpliva na ponudbo električne energije. Agencija za energijo ugotavlja, da so 

prav gospodinjski odjemalci najmanj ozaveščeni o dobavi električne energije in njihovih 

pravicah. V ta namen jim je na določenih spletnih straneh omogočana primerjava ponudbe 

različnih dobaviteljev, kar jim pomaga pri odločitvi za izbiro dobavitelja in na sploh pri 

seznanitvi s pogoji dobave električne energije. Gospodinjski odjemalci v Sloveniji spadajo 

med največje porabnike električne energije, največ pa jo porabijo pri ogrevanju bivališč, 

segrevanju vode, razsvetljavi in kuhi. Glede na to, da je mesečni strošek porabe električne 

energije v gospodinjstvu pogosto eden najvišjih, je prav, da odjemalci električno energijo 

rabijo na učinkovit način in s tem tudi prihranijo. (Agencija za energijo 2017j) 

4.7.2 Poslovni odjemalci 

Poslovni odjemalci so odjemalci, ki električne energije ne uporabljajo za lastno rabo v 

gospodinjstvu, ampak za opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti. (HEP Energija 

2015) Glede na potrebo po moči se priključujejo na srednjenapetostno ali nizkonapetostno 

omrežje, le izjemoma pa tudi direktno na prenosno omrežje (npr. velike tovarne, kot je Talum, 

železarne ali pa železnice). Energetsko intenzivni poslovni odjemalci, ki imajo veliko potrebo 

po električni energiji in moči, praviloma aktivno upravljajo s porabo in z nakupom električne 

energije (skupaj določata energetski portfelj) in na ta način povečujejo dodano vrednost 

lastnim produktom. Za razliko od gospodinjskih odjemalcev se torej poslovni odjemalci 

fleksibilno prilagajajo tržnim razmeram in skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Po 

drugi strani pa so tako bolj izpostavljeni tveganjem na trgu, saj se sprememba cene energije 

na borzah v pogodbah z dobavitelji odraža hitreje. Nasprotno pa velja za gospodinjske 

odjemalce, saj je tveganje za nihanje cen nižje. Električna energija namreč še vedno velja za 

eno izmed temeljnih življenjskih in družbeno občutljivih dobrin, zato tveganje v tem primeru 

prevzame dobavitelj. 

4.8 Vele- in maloprodajni trg 

V Sloveniji je trg električne energije razdeljen na veleprodajni in maloprodajni trg. Na 

veleprodajnem trgu proizvajalci, trgovci in dobavitelji sklepajo pogodbe zaprtega tipa, kar 

pomeni, da se predhodno dogovorijo glede količin in pripadajočega časovnega poteka dobave, 

pri čemer pa je cena električne energije neodvisna od končne realizacije. Odstopanja od 
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predvidene količine se obračunajo ločeno. (Agencija za energijo 2014, 36–40, po Bukovinski 

2015, 31–32) Tako kot za druge vrste blaga tudi za električno energijo na veleprodajnem trgu 

veljajo pravila, vezana na preprečevanje omejevanja konkurence in zlorab prevladujočega 

položaja. Udeleženci veleprodajnega trga z objavo informacij zagotavljajo preglednost trga, ki 

leži na strateško pomembni lokaciji. Ob slovenskem trgu električne energije ležijo namreč 

trije različni regionalni trgi, in sicer osrednji trg srednje in vzhodne Evrope, italijanski trg in 

jugovzhodni evropski trg. (Bojnec in Papler 2015, 59) 

Deležniki veleprodajnega trga so proizvajalci, trgovci, dobavitelji, večji odjemalci in 

sistemski operaterji, ki kupujejo energijo za pokrivanje izgub. V preglednici 4 lahko vidimo 

razdelitev veleprodajnega trga. 

Preglednica 4: Delitev veleprodajnega trga 

VELEPRODAJNI TRG 

Bilateralni trg 

Borzni trg z različnimi produkti, vezanimi na 

čas in potrebe po pokrivanju dnevnega 

diagrama 

Z zaprtimi pogodbami (tveganje z obračunom 

odstopanj realizacije nosita obe pogodbeni 

stranki). 

Produkti: pas, trapez, ura oz. konica, nočna 

energija itd. 

Z odprtimi pogodbami (tveganje nosi le ena 

pogodbena stranka, stroški tveganja so 

upoštevani v končni pogodbeni ceni). 

Čas: dan vnaprej, teden vnaprej, samo 

vikend, mesečna energija, sezonska energija, 

terminski trg za več let vnaprej itd. 

Na maloprodajnem trgu potekata nakup in prodaja električne energije končnim odjemalcem, 

ki si lahko prosto izberejo dobavitelja električne energije. (Bojnec in Papler 2015, 64) Na 

maloprodajnem trgu se tako med dobavitelji in odjemalci sklepajo odprte pogodbe, kar 

pomeni, da količina in časovni potek dobave električne energije nista vnaprej dogovorjena, 

zato tudi odstopanj ni. Na maloprodajnem trgu odjemalci plačajo električno energijo točno po 

porabi, ki jo obračuna števec. (Agencija za energijo 2014, 36–40, po Bukovinski 2015, 31–

32) Glede na to, da je na maloprodajnem trgu prisotnih vedno več ponudnikov, to vpliva tudi 

na odnos med posameznim ponudnikom in uporabniki, saj je zaradi povečevanja konkurence 

delovanje in poslovanje bolj kompleksno in polno izzivov. Dobavitelji električne energije 

morajo kot glavni akterji maloprodajnega trga poskrbeti za vzpostavitev ustreznih 

upravljavskih, managerskih in trženjskih procesov, ki vplivajo tudi na partnerske odnose z 

uporabniki in drugimi deležniki. Današnje tržne razmere dobaviteljev omogočajo tudi veliko 

priložnosti za uspešno poslovanje in povečanje tržnega deleža. (Bojnec in Papler 2006, 118) 
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5 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE GOSPODINJSKEGA ODJEMALCA 

Nespametna in neučinkovita raba električne energije ni samo vzrok višjega mesečnega 

računa, ampak prinaša veliko neugodnih posledic tudi za okolje, v katerem živimo. Z 

zmanjševanjem porabe električne energije in njeno učinkovito rabo na preprost in poceni 

način pripomoremo k zmanjšanju izpustov in onesnaževanja, povečamo možnosti za nova 

lokalna delovna mesta, poleg potrošnikov pa prihrani tudi javni proračun. Gospodinjski 

odjemalci lahko s spremenjenimi navadami in vzorci obnašanja učinkovitejše porabljamo 

električno energijo doma, na delovnem mestu in v prostem času. Podatki namreč kažejo, da 

med velikimi porabniki ni le industrija, ampak predvsem gospodinjski odjemalci, ki s svojim 

udobnim življenjskim slogom potrošimo zelo veliko. (Focus 2011, 8) 

5.1 Pomen električne energije  

Električna energija je zelo pomembna dobrina tudi v gospodarstvu, saj vpliva na 

ekonomičnost poslovanja. Glede na dejavnosti, so največji porabnik električne energije v 

Sloveniji predelovalne dejavnosti, ki glede na celoten strošek energentov porabijo kar 40 %. Z 

25-odstotnim deležem porabe je na drugem mestu promet, sledi trgovina z 10 % porabe. 

Oskrba z električno energijo je za gospodarstvo ključnega pomena, prav tako pa je 

gospodarstvo ključnega pomena za družbo, saj ljudem zagotavlja delovna mesta in ustvarja 

bruto družbeni proizvod. (Ivanc 2016, 32) Poleg same električne energije je pomembna tudi 

energetska učinkovitost, ki pripomore k zanesljivejši oskrbi z električno energijo, razvoju, 

večji konkurenčnosti in doseganju trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Odjemalci 

moramo ravnati odgovorno in električno energijo porabljati na čim učinkovitejši način, saj se 

ta pojavlja v omejenih količinah. Tako lahko vplivamo tudi na zmanjšanje toplogrednih 

plinov in pripomoremo k povečanju kakovosti bivanja. (Agencija za energijo 2017j) 

Čeprav se v nalogi v kompleksne tehnične zadeve ne spuščamo, pa je potrebno omeniti, da se 

pomen oskrbe z električno energijo odraža tudi v povečanju porabe električne energije na letni 

ravni in povečanju števila odjemalcev, priključenih v elektroenergetski sistem na območju 

Slovenije. (Agencija za energijo 2016, 14) Ob zaključku leta 2016 je slovenski 

elektroenergetski sistem zajemal 945.442 odjemalcev, kar pomeni 0,5 % več kot v letu 2015. 

(Agencija za energijo 2017a, 31) 

5.2 Oskrba z električno energijo 

Oskrba z električno energijo predstavlja storitev zagotavljanja dobave električne energije s 

strani izbranega dobavitelja. (Bojnec in Papler 2015, 81) Za nemoteno oskrbo z električno 

energijo skrbi elektroenergetski sistem, ki vključuje različne elektroenergetske naprave in 

elemente, ter ljudje, ki ga vzdržujejo in z njim upravljajo. Kako pomembna je električna 

energija, se odjemalci velikokrat zavemo šele takrat, ko pride do motenj v procesu oskrbe z 
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električno energijo, ki pa so vse redkejše. Kljub temu se moramo kot odjemalci zavedati, da je 

oskrba z električno energijo lahko zanesljiva le, če je poskrbljeno za preudarno gradnjo in je 

omrežje ustrezno vzdrževano. (Kramar 2016, 26) 

Odjemalcem je potrebno zagotoviti zanesljivo dobavo električne energije, zato mora biti 

elektroenergetski sistem dovolj zmogljiv in imeti na razpolago zadostne količine električne 

energije in energentov. Elektroenergetski sistem omogoča zanesljivo dobavo preko dveh 

vidikov. Prvi je vidik zadostnosti, kar pomeni, da je na voljo dovolj velika količina cenovno 

dostopnih surovin za proizvodnjo električne energije, sistem pa na ta način lahko pokrije 

porabo električne energije za vse odjemalce. Drugi vidik pa vključuje sigurnost 

elektroenergetskega sistema in je povezan z omogočanjem le-tega, da dobavi električno 

energijo od proizvajalcev do odjemalcev. Sigurnost pomeni tudi, da se je sistem sposoben 

spopasti z motnjami v obliki okvar in izpadov elementov. (Agencija za energijo 2017a, 105) 

Pričakovanja vsakega odjemalca, ki je priključen na elektroenergetsko omrežje, so, da bo z 

električno energijo oskrbovan v vsakem trenutku, ko to potrebuje, da so naprave in sistemi, ki 

jih uporablja, varni in zanesljivi ter da do prekinitve oskrbe z električno energijo pride čim 

manjkrat. Oskrba z električno energijo je ocenjena s kakovostjo, ki temelji na treh vidikih. 

Prvi vidik je neprekinjenost napajanja, kar odraža število zaznanih prekinitev in trajanje le-teh 

s strani odjemalca, drugi vidik je komercialna kakovost, ki se nanaša na storitve, ki niso 

tehničnega značaja in jih poleg distributerjev izvajajo tudi dobavitelji električne energije in se 

meri z odzivnimi časi, tretji vidik pa je kakovost napetosti, ki obsega tehnične značilnosti 

napetosti. (Agencija za energijo 2017g) 

5.3 Poraba električne energije 

Po podatkih Agencije za energijo število odjemalcev iz leta v leto raste, povečuje pa se tudi 

odstotek gospodinjskih odjemalcev, ki so pozorni na prilagoditev svoje porabe z dvotarifnim 

odjemom. (Agencija za energijo 2016, 15) V letu 2016 se je število gospodinjskih odjemalcev 

z dvotarifnim odjemom povečalo za 1,4 %, število tistih z enotarifnim odjemom pa se je 

zmanjšalo za 1,5 %. (Agencija za energijo 2017a, 31) Dvotarifni odjem omogoča, da si 

odjemalci lahko prilagodijo porabo električne energije glede na visoko (VT) in nizko tarifo 

(MT) in na ta način zmanjšujejo stroške za električno energijo. (Agencija za energijo 2017a, 

32)  

Za odjemalce, ki se odločijo za dvotarifni odjem in želijo pri računu za električno energijo 

prihraniti, je smiselno, da svojo porabo električne energije čim bolj prilagodijo in skušajo čim 

manj porabiti v času višje dnevne tarifne postavke (VT), ki je dražja, in čim več v času 

manjše dnevne tarifne postavke (MT), ki je cenejša. Taka prilagoditev zajema pranje perila, 

delovanje pomivalnega stroja, ogrevanje sanitarne vode in zagon drugih naprav, za katere je 

časovno mogoče prilagoditi delovanje. Poraba na visoki tarifi se odjemalcu zaračunava vsak 

delavnik od 6. do 22. ure. V primeru, da ima krmilna naprava omogočeno programsko 
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prilagajanje na poletni čas, to velja za vse leto, v kolikor pa tega nima, se v poletnem času 

visoka tarifa obračunava od 7. do 23. ure. Nizka ali manjša tarifa pa se odjemalcu zaračunava 

ob sobotah, nedeljah, dela prostih dnevih in vsak delavnik od 22. do 6. ure oziroma od 23. do 

7. ure v poletnem času, če krmilne naprave ni mogoče prilagoditi. V kolikor se odjemalec 

odloči za enotarifni odjem, mu pri tem porabe in zagona naprav ni potrebno prilagajati glede 

na dan in uro, saj se mu vse dni v letu poraba električne energije obračuna po enotni tarifi 

(ET). Ta se glede na strošek na eno kilovatno uro (kWh) običajno preračunana kot povprečna 

vrednost visoke in nizke tarife, zato je priporočljivo, da vsak odjemalec glede na značilnosti 

in način svoje porabe preveri, kakšen tip odjema se mu najbolj izplača. (SODO 2015č) Poleg 

možnosti varčevanja s prilagoditvijo porabe električne energije z dvotarifnim odjemom je 

prihranek pri računu električne energije možen tudi z menjavo dobavitelja električne energije. 

Ti potrošnikom ponujajo razne ponudbe z ugodnimi cenami energije. (Agencija za energijo 

2016, 15) Na sliki 7 so prikazani večji porabniki električne energije v povprečnem 

gospodinjstvu v Sloveniji. 

 

Slika 7: Raba električne energije v gospodinjstvu 

Vir: SURS, preračun IJS – CEU, po EN-LITE 2016, 49 

Poraba električne energije je merjena z merilno napravo, ki se imenuje števec električne 

energije. Odločitev odjemalca za merjenje porabe po enotarifnem ali dvotarifnem sistemu se 

zapiše že v soglasju za priključitev. Če se odjemalec odloči za dvotarifno merjenje in nima 

napredne merilne naprave, mora njegov števec vsebovati tudi stikalno uro, ki omogoča 

preklapljanje med dražjo in cenejšo tarifo. V kolikor odjemalec ugotovi, da mu način odjema, 

ki ga je izbral, ne ustreza, se lahko odloči tudi za prehod na drugi način odjema. (Agencija za 
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energijo 2017d) Ne glede na izbiro tipa odjema pa smo Slovenci veliki porabniki električne 

energije. Poraba se je v letu 2016 glede na prehodno leto na skupni ravni povečala za 1,9 %, 

če pogledamo le gospodinjske odjemalce pa smo porabili za 1,7 % več električne energije kot 

v letu 2015. (Agencija za energijo 2017a, 35)  

5.3.1 Obračunavanje porabe električne energije  

Kot smo že omenili, je za gospodinjske odjemalce pomembno, da električno energijo rabijo 

na učinkovit način, k čemur pa dodatno pripomore tudi napredno merjenje električne energije. 

To je zagotovljeno preko naprednih merilnih naprav, ki se v Sloveniji uvajajo in nameščajo 

postopoma. Z vzpostavitvijo določenih sistemov taka naprava omogoča daljinsko odbiranje 

števca, merjenje in pridobivanje podatkov o porabi električne energije in pripomore k 

izvajanju novih energetskih storitev. Po Uredbi o ukrepih in postopkih za uvedbo in 

povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije naj bi se takšno napredno 

merjenje na območju celotne Slovenije vzpostavilo do leta 2025. Po podatkih za leto 2016 je 

imelo napredne merilne naprave 50 % odjemalcev na distribucijskem sistemu, od teh pa je 

imelo 46 % vzpostavljen daljinski zajem podatkov (daljinsko odčitavanje). (Agencija za 

energijo 2017a, 53–54) Namestitev napredne merilne naprave in daljinsko odčitavanje porabe 

za odjemalca pomenita pridobitev podrobnejših informacij o porabi električne energije 

gospodinjstva. Pozitivna pa sta tudi zato, ker odjemalcu omogočata, da mesečno za porabo 

električne energije plača točno toliko, kot je porabil, in se tako izogne poračunu, ki se enkrat 

letno izvede pri pavšalnem obračunavanju porabe. (Agencija za energijo 2017i) 

Pavšalno obračunavanje 

Odjemalcem, ki še nimajo napredne merilne naprave, ki bi omogočala daljinski zajem 

podatkov, sami pa števčnega stanja ne odčitavajo in posredujejo dobavitelju ali 

elektrodistribucijskemu operaterju za obračun po dejanski mesečni porabi, se pri mesečnem 

računu za električno energijo ta obračunava v obliki pavšala, kar predstavlja eno dvanajstino 

porabe iz preteklega obdobja. Pri takšnih odjemalcih se stanje električne energije odčita vsaj 

enkrat letno, popis pa izvede elektrodistribucijsko podjetje, ki je lokacijsko določeno (Elektro 

Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor ali Elektro Celje). Ker se 

poraba odjemalca lahko tekom letnega obračunskega obdobja spreminja, se priporoča, da med 

letom tudi sam odjemalec občasno popiše in javi števčno stanje svojemu dobavitelju ali 

elektrodistributerju, kar pripomore k bolj natančnemu izračunu pavšala. (Agencija za energijo 

2017d) 

Obračun po dejanski porabi 

Obračun po dejanski porabi pomeni, da odjemalec mesečno prejme račun za električno 

energijo, ki temelji na njegovi dejanski porabi kilovatnih ur v obračunskem obdobju. Prva 
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možnost obračuna po dejanski porabi je v primeru daljinskega ali ročnega odčitavanja, ki se 

izvede enkrat mesečno in odjemalcu zagotovi, da plača dejansko porabljene kilovatne ure. V 

primeru, da odjemalec še nima napredne merilne naprave, ki bi omogočila daljinsko 

odčitavanje, pa se obračun po dejanski porabi izdela na podlagi števčnega stanja, ki ga 

odjemalec sam odčita iz števca in ga posreduje svojemu dobavitelju ali 

elektrodistribucijskemu operaterju. (SODO 2015b) 

5.3.2 Račun za električno energijo 

Na računu za električno energijo dobijo gospodinjski odjemalci, katerih dobavitelji imajo 

sklenjeno pogodbo s SODO (večinoma vsi) glede enotnega računa, zaračunane tri glavne 

postavke, ki so navedene in razčlenjene (Agencija za energijo 2017a, 87, 90):  

 omrežnina (omrežnina za prenos in omrežnina za distribucijo),  

 energija (cena se oblikuje na trgu), 

 prispevki (prispevek za podporo proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 

visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, prispevek za energetsko 

učinkovitost in prispevek za delovanje trga). 

Poleg teh treh postavk se odjemalcu zaračunata še trošarina na električno energijo in davek na 

dodano vrednost (DDV). Sestava računa za električno energijo je regulirana na podlagi 

Energetskega zakona (EZ-1) in drugih aktov, poleg naštetih postavk pa mora vključevati tudi 

prikaz strukture proizvodnih virov, iz katerih dobavitelj odjemalcem dobavlja električno 

energijo. Poleg računa mora biti ta podatek razviden tudi na promocijskih gradivih. (Agencija 

za energijo 2017a, 87, 90)  

V primeru neplačila računa za električno energijo, ki pripelje do kopičenja dolga odjemalca, 

lahko pride tudi do odklopa uporabnika iz sistema, to pomeni, da dobavitelj odstopi od 

pogodbe, ki jo je sklenil z odjemalcem, elektrodistributer pa odjemalcu onemogoči dobavo 

električne energije z odklopom iz omrežja. Odjemalec mora biti o odklopu obveščen vsaj 15 

dni pred tem. V letu 2016 so se odklopi zaradi neplačila izvršili večkrat kot v letu 2015, bilo 

jih je kar 6045, nihče izmed odklopljenih odjemalcev pa ni bil vključen v kategorijo nujne 

oskrbe. (Agencija za energijo 2017a, 161–164) Odjemalec, ki je deležen nujne oskrbe, je tisti 

upravičen ranljiv odjemalec, ki elektrodistribucijskemu operaterju v roku 14 dni od prejema 

obvestila o odklopu uporabnika iz sistema posreduje ustrezna dokazila, ki potrjujejo, da bi 

odklop pomenil ogrožanje zdravja in življenja odjemalca in ostalih ljudi v gospodinjstvu. Za 

težke okoliščine se smatrajo letni čas in z njim povezane temperaturne razmere, lokacija in 

kraj bivališča, zdravstveno stanje itd. Poleg tega ranljiv odjemalec zaradi premoženjskih, 

bivalnih in socialnih okoliščin nima možnosti zagotovitve drugega vira energije za nujno 

gospodinjsko rabo. Po predložitvi ustreznih dokazil in ob upoštevanju ogrevalne sezone, 

odločbe socialne službe in mnenja zdravnika elektrodistribucijski operater sprejme odločitev 

glede upravičenosti do nujne oskrbe. Odjemalec do statusa nujne oskrbe ni upravičen, v 
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kolikor prejema denarno socialno pomoč, saj se smatra, da z njo krije nujne življenje stroške, 

torej tudi račun za porabo električne energije. (SODO 2015c) 

Primer računa gospodinjskega odjemalca je prikazan na sliki 8. Račun, ki ga je odjemalec 

prejel, je izdelan na podlagi dejansko porabljene energije, kar je razvidno iz sklopa »podatki o 

porabi«. Račun se nanaša na porabljeno električno energijo od predzadnjega oddanega 

števčnega stanja 1. 6. 2017 do zadnjega oddanega števčnega stanja 1. 7. 2017. Odjemalec je v 

tem obdobju porabil 117 kilovatnih ur v času visoke tarife (VT) ter 167 kilovatnih ur v času 

manjše tarife (MT). 

 

Slika 8: Primer računa gospodinjskega odjemalca 

Omrežnina 

Omrežnina je postavka, ki jo določa Agencija za energijo in je ena izmed treh glavnih postavk 

na računu za električno energijo. Je strošek odjemalca, ki je zaračunan za prenos in 

distribucijo električne energije po električnem omrežju do prevzemno-predajnega mesta 

odjemalca. Namenjena je kritju upravičenih stroškov in izvajanju dejavnosti distribucijskega 

operaterja (SODO), sistemskega operaterja (ELES) in regulatorja trga (Agencija za energijo), 

poleg tega pa pomaga tudi pri kritju primanjkljaja omrežnine iz preteklih let. Na računu za 

električno energijo se postavka omrežnina deli na dve podpostavki. Prva je obračunska moč, 

ki je odvisna od moči omejevalca toka pri odjemalcu in je neodvisna od porabe energije, 

merjene v kilovatnih urah. Predstavlja fiksni mesečni strošek odjemalca, tudi če ne porabi niti 

ene same kilovatne ure energije. Druga podpostavka je omrežnina na visoki (VT), manjši 
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(MT) ali enotni tarifi (ET) in predstavlja strošek glede na število porabljenih kilovatnih ur 

električne energije. (Agencija za energijo 2017e) Z zaračunavanjem omrežnine Agencija 

vsem reguliranim deležnikom, ki skrbijo za delovanje elektroenergetskega sistema, zagotavlja 

stabilne razmere poslovanja. Določena je po metodi regulirane omrežnine in je namenjena 

kritju stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dejavnosti. (Agencija za energijo 2017a, 

57)  

Na primeru povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca je v letu 2016 odstotek 

omrežnine v končni ceni električne energije znašal 34,3 %, kar je več kot povprečje sosednjih 

držav, vendar pa se v svoji absolutni vrednosti strošek omrežnine v teh državah giblje na 

podobnih ravneh. (Agencija za energijo 2017a, 14) 

Energija 

Ceno energije določi dobavitelj in je edina postavka, ki se na računu razlikuje glede na to, 

katerega dobavitelja odjemalec izbere. Oblikuje se na trgu in je element, s katerim si 

dobavitelji električne energije med seboj konkurirajo. Cena energije se obračuna v EUR na 1 

kilovatno uro. Na računu, ki ga odjemalec prejme za porabo električne energije, je postavka 

energija odvisna od števila porabljenih ali predvidenih kilovatnih ur v času visoke tarife (VT), 

nizke tarife (MT) ali enotne tarife (ET). (Agencija za energijo 2017e)  

Prispevki in ostale dajatve 

Tretja postavka na računu so prispevki in ostale dajatve. Odjemalcu se zaračuna prispevek 

OVE + SPTE, kar predstavlja prispevek za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote 

in energije. Določa ga vlada Republike Slovenije za spodbudo proizvodnje iz obnovljivih 

virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom, obračuna pa se glede na obračunsko 

moč v kilovatih in predstavlja drugo fiksno postavko na računu, ki je neodvisna od porabe 

kilovatnih ur. Drugi zaračunan prispevek je prispevek za delovanje operaterja trga Borzen in 

ga prav tako določi vlada. Tretji prispevek, prav tako določen s strani vlade, je prispevek za 

energetsko učinkovitost. Oba sta odvisna od števila porabljenih kilovatnih ur na določeni 

tarifi (VT, MT ali ET). Na računu se zaračuna tudi trošarina, ki je prav tako vezana na število 

porabljenih kilovatnih ur, neto seštevku vseh postavk pa se obračuna še 22 % davka na 

dodano vrednost. (Agencija za energijo 2017e) 
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6 DOBAVITELJI ELEKTRIČNE ENERGIJE  

Dobavitelji električne energije skupaj z odjemalci nastopajo na maloprodajnem trgu, kjer 

sklepajo odprte pogodbe o dobavi električne energije. Na trgu je trenutno aktivnih 17 

dobaviteljev, s katerimi lahko gospodinjski odjemalci sklenejo pogodbo o dobavi. Od odprtja 

trga električne energije leta 2007 se število dobaviteljev in s tem konkurenčnost povečujeta, 

kar vpliva na večjo likvidnost slovenskega trga in ga tako umešča na primerljivo raven s 

sosednjimi trgi. V obdobju povečevanja števila dobaviteljev se je za umik s trga odločil le 

eden, priča pa smo bili tudi združitvam dobaviteljev, ki sta bili odobreni s strani Javne 

agencije RS za varstvo konkurence. Prva združitev dobaviteljev se je izvedla med podjetjem 

Elektro Gorenjska prodaja in podjetjem ECE, ki izhajata iz distribucijskega podjetja. Združila 

pa sta se tudi največja dobavitelja pri nas, to sta GEN-i in Elektro energija. V letu 2016 smo 

poleg združitev zabeležili tudi vstop dveh novih dobaviteljev, to sta Telekom Slovenije, d. d. 

in Energia gas and power, d. o. o. (Agencija za energijo 2017a, 11, 14, 82)  

6.1 Odprtje trga električne energije 

Prestrukturiranje trga električne energije v Sloveniji je prineslo nižje stroške, večjo 

konkurenčnost, zagotovitev večjih možnosti izbire in poslovnih priložnosti za oblikovanje 

novih produktov in storitev. Trend prestrukturiranja se je zaradi različnih razlogov pričel v 

obdobju osemdesetih let prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji in nekaterih državah Latinske 

Amerike. V zvezi s prestrukturiranjem je bilo v svetu oblikovanih in uporabljenih veliko 

različnih modelov, kljub temu pa je bil najpogosteje uporabljen prav model ločitve dejavnosti 

gospodarskih javnih služb od tržnih dejavnosti in proizvodnje za vzpostavitev konkurenčnega 

okolja, kot se je zgodilo tudi v Sloveniji. (Srivastava idr. 2011, 170) Pred prestrukturiranjem 

je namreč pet elektrodistribucijskih monopolov skrbelo za oskrbo z električno energijo na 

svojem preskrbovalnem območju (Primorska, Gorenjska, Maribor, Ljubljana, Celje), po novih 

usmeritvah in določilih glede ločitve dejavnosti pa je glavni cilj krepitev učinkovitosti 

elektroenergetskega gospodarstva in elektroenergetskih podjetij. Liberalizacija in deregulacija 

sta vplivali tudi na znižanje cene električne energije in pripomogli k povečanju kakovosti 

storitev za odjemalce. (Bojnec in Papler 2011, 13–14) 

Kljub temu, da se je trg za gospodinjske odjemalce popolnoma odprl že leta 2007, pa so se 

prvi premiki v zvezi z vzpostavitvijo konkurence med dobavitelji začeli šele v letu 2009. Do 

takrat je na trgu električne energije nastopalo le pet dobaviteljev, ki so bili s svojo 

distribucijsko dejavnostjo že od prej lokacijsko ločeni, to so bili Elektro Ljubljana, Elektro 

Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska ter Elektro Primorska. Poleg njih sta na trgu 

nastopala tudi zasebna ponudnika Elektro prodaja in Istrabenz Gorenje. Leta 2009 je s 

strateško nižjimi cenami glede na takrat že obstoječe ponudnike prvi na trg vstopil dobavitelj 

GEN-i. Sledili so tudi drugi, novi igralci, kar je povzročilo prve menjave dobaviteljev. (Janjič 

in Papler 2011, 4, po Bukovinski 2015, 37)  
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Leta 2011 je zaradi novih pravnih določil prišlo do ločitve dejavnosti nakupa in prodaje od 

distribucije, zato je peterica lokalnih distributerjev ustanovila hčerinska podjetja, ki so postala 

tradicionalni dobavitelj električne energije. Istega leta je z dobavo električne energije pričel 

tudi Petrol, ki se je osredotočil predvsem na pozitivne učinke svoje prodajne mreže ter njeno 

razširjenost. (Janjič 2012, 66–67, po Bukovinski 2015, 37) Po prenovljeni pravni ureditvi in 

vstopu novih igralcev na trg električne energije se je monotonost spremenila v pestro 

dogajanje z vse več menjavami dobaviteljev. Prej omenjena tradicionalna lokalna podjetja so 

po zaznavi novih tekmecev oblikovala nove pakete za dobavo električne energije, ki so 

temeljili na nižjih cenah, svojo ponudbo pa so nekateri prilagodili tudi z ukinitvijo 

progresivne lestvice obračunavanja ter z oblikovanjem politike pogodbenih kazni ob 

predčasni prekinitvi pogodbe. (Horvat 2009, po Bukovinski 2015, 37) Danes je na trgu 

električne energije pestro, saj se postopki menjave dobavitelja izvajajo vse pogosteje. 

Gospodinjski odjemalci lahko z menjavo prihranijo, saj se cene med dobavitelji razlikujejo. 

Na drugi strani pa si dobavitelji prizadevajo, da bi pridobili nove odjemalce, poudarek je na 

tistih, ki vse od prenove sistema in možnosti proste izbire dobavitelja tega še niso zamenjali, 

ampak so zvesti tradicionalnemu. Kljub temu, da je cena električne energije trenutno nizka, pa 

regulator trga električne energije opaža, da veliko odjemalcev ne izkorišča možnosti za 

ugodnejše dobavne pogoje pri trenutnem dobavitelju. (Bukovinski 2015, 32) 

Glede na to, da je konkurenca na trgu velika, je pomembno, da so dobavitelji električne 

energije čim bolj učinkoviti, racionalni in usmerjeni k svojim odjemalcem. Poleg tega 

pomemben element predstavljajo tudi zaposleni in ostali pomembni udeleženci. (Tavčar 2002, 

po Bojnec in Papler 2015, 177) Dobavitelji se morajo osredotočati na povečevanje kakovosti 

storitev za svoje odjemalce in čim boljše zadovoljevanje njihovih potreb. Poleg tega je zelo 

pomembno, da zaposleni s svojimi strankami vzpostavijo ustrezno komunikacijo. (Bojnec in 

Papler 2015, 178) 

6.2 Cene in ponudbe dobave električne energije 

Cena električne energije se v Sloveniji oblikuje na organiziranem energetskem trgu (borzi). 

Na borzi se pojavljajo nihanja ponudbe in povpraševanja, do česar pripelje prav nezmožnost 

skladiščenja električne energije. (Janjič 2017, 23)  

Produkti oz. ponudbe, ki jih dobavitelji električne energije oblikujejo za svoje gospodinjske 

odjemalce, so poleg rednih ponudb, ki izhajajo iz rednih cenikov, tudi ostale ponudbe, med 

katere štejemo akcijske, paketne in druge ponudbe. Redne ponudbe so tiste, s katerimi se 

odjemalci ne zavežejo, ki ne vključujejo časovne vezave in pogodbene kazni v primeru 

menjave dobavitelja ter so namenjene vsem odjemalcem. Med ostalimi ponudbami pa 

najdemo takšne, ki so osnovane samo za določena obdobja trajanja akcij ali pa samo za 

določene kategorije odjemalcev. Primer takih odjemalcev so tisti, ki račune plačujejo preko 

direktne bremenitve, imajo toplotno črpalko, prisegajo na elektronsko poslovanje, imajo 
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napredno merilno napravo z vzpostavljenim daljinskim odčitavanjem itd. Za takšne ponudbe 

je značilno, da vključujejo določeno časovno vezavo, v primeru predčasne prekinitve pogodbe 

pa je odjemalcu zaračunana pogodbena kazen. (Agencija za energijo 2017a, 82–83) 

Na ceno električne energije, ki jo dobavitelj zaračuna za porabo ene kilovatne ure na visoki, 

manjši ali enotni tarifi, vplivajo različni tržni signali. Poleg tega pa je cena odvisna tudi od 

tega, za kakšno ponudbo gre (ali je to redna ali akcijska ponudba), kakšno je obdobje vezave 

odjemalca, kakšen je način plačila, kakšna je struktura proizvodnih virov itd. (Agencija za 

energijo 2017a, 83) Med pomembne dejavnike, ki vplivajo na ceno električne energije, pa 

spadajo tudi veleprodajne cene, nabavne strategije posameznega dobavitelja in druge 

obveznosti dobavitelja, ki so vezane ne različne okoljskega zahteve. Poleg tega je končni 

strošek, ki ga odjemalcu prinaša poraba električne energije, odvisen tudi od omrežnine in 

prispevkov, ki smo jih omenili že v prejšnjih poglavjih in na katere dobavitelji nimajo vpliva. 

(Agencija za energijo 2017a, 103) 

Odjemalec pri svojem dobavitelju električne energije ne izbira samo med rednimi in 

akcijskimi ponudbami, ampak lahko izbira tudi med produkti oz. ponudbami, ki temeljijo na 

pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov energije in so največkrat poimenovane 

kar »zelena ponudba«. Za zeleno ponudbo je bila do leta 2013 v povprečju značilna višja cena 

energije, ki pa se je v letih 2014 in 2015 znižala, tako da je bila njena povprečna cena celo 

nižja od povprečne cene ostale ponudbe na trgu. V letu 2016 je nato ponovno prišlo do 

povišanja cen zelene ponudbe, ki je presegla cene ostale ponudbe. (Agencija za energijo 

2017a, 85) Kot že omenjeno, je proizvodnih virov energije več, prav obnovljivi viri, kot so 

veter, sonce in voda, pa predstavljajo ključne elemente za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo za prihodnost, saj postopoma že nadomeščajo klasične proizvodne vire. 

Ker se je delež obnovljivih virov povečal, so se posledično povečale tudi subvencije in 

znižale cene energije na trgu, kar za vse predstavlja velik plus. (Nemac 2017, 44)  

Trg električne energije je vsak mesec deležen pregleda aktualnih ponudb s strani Zveze 

potrošnikov Slovenije, ki skuša odjemalcem olajšati primerjavo ponudb dobaviteljev 

električne energije in jih opozoriti na možne prihranke. Ugotovitve so podane na podlagi 

informacij, ki jih Zveza pridobi na spletnih straneh dobaviteljev in kažejo na vse večjo izbiro 

ponudb. Zveza odjemalcem svetuje, naj bodo pri izbiri ponudbe izbranega dobavitelja 

previdni in naj se pozanimajo o možnih omejitvah, vezavi in drugih pogojih. (Bahun 2017, 

13) 

Ker je električna energija po vsebini in kakovosti enaka, ne glede na to, kateri dobavitelj nam 

jo dobavi, in je stopnja diferenciacije energije kot proizvoda ničelna, skušajo dobavitelji 

električne energije v svojo ponudbo vključiti tudi druge storitve, s katerimi si prizadevajo za 

večjo konkurenčnost med tekmeci in v svojo strategijo vključijo tudi diverzifikacijo. S tem 

svojo ponudbo obogatijo z dodatnimi storitvami in tako skušajo pritegniti odjemalce ter 
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vplivati na njihovo mišljenje in razlikovanje od konkurentov. Nekateri dobavitelji svojim 

odjemalcem nudijo tudi dobavo zemeljskega plina, daljinsko ogrevanje, prodajo pelet, 

telekomunikacijske storitve, zavarovalniške storitve, asistenco na domu, solarne sisteme, 

merilce porabe električne energije, energetsko svetovanje, osvetlitev z LED žarnicami, 

kurilno olje itd. (Bukovinski 2015, 33, 63) 

6.3 Delovanje maloprodajnega trga  

Za nadzor in ustrezno delovanje maloprodajnega trga skrbi Agencija za energijo, ki izvaja 

monitoring, dobavitelji pa ji morajo mesečno posredovati podatke o cenah, s pomočjo katerih 

nato Agencija analizira in primerja njihove redne ponudbe v okviru rednih cenikov. Agencija 

za energijo ugotavlja, da dobavitelji odjemalcem nudijo pestro ponudbo storitev dobave, ki 

zajema tako redne ponudbe kot tudi druge ponudbe. (Agencija za energijo 2017a, 82–83) 

Poleg tega Agencija skrbi za nadzor in izvaja nadzorne ukrepe, ki so v letu 2016 vključevali 

ukrepe glede kršitve načina določanja deleža proizvodnih virov električne energije in 

ponazoritve sestave proizvodnih virov na računih za električno energijo, na spletnih straneh in 

drugem gradivu. Nadzorovana sta bila tudi zaračunavanje mesečnih akontacij (pavšalov) in 

prikaz posameznih postavk omrežnine na računu za električno energijo. Agencija je preverjala 

tudi ključne sestavine pogodb o dobavi električne energije in točke splošnih pogojev dobave. 

(Agencija za energijo 2017a, 92, 93) 

Dobavitelji električne energijo morajo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem 

omogočiti dostop do informacij o svoji ponudbi, ceni električne energije in splošnih pogojih 

poslovanja. To lahko storijo na več načinov, nujno pa je, da so omenjene informacije 

objavljene na spletni strani posameznega dobavitelja. Odjemalci lahko do informacij in 

primerjave ponudb dobaviteljev dostopajo tudi na spletni strani Agencije za energijo, kjer jim 

je omogočena primerjava stroškov dobave električne energije na podlagi rednih ponudb 

različnih dobaviteljev. Odjemalci lahko na spletni strani preverijo tudi, ali je račun, ki ga 

prejmejo za dobavo električne energije, pravilen, kar je omogočeno za vse produkte oz. 

ponudbe na trgu (redne in ostale). Poleg omenjenih informacij lahko odjemalci na spletni 

strani v okviru skupne kontaktne točke dostopajo tudi do informacij glede zakonskih določil, 

obrazložitve računa itd. (Agencija za energijo 2017a, 91, 92) Po Energetskem zakonu za 

dobavitelje električne energije velja tudi določilo, da morajo za gospodinjske in male 

poslovne odjemalce oblikovati tako imenovani redni cenik. Po EZ-1 redni cenik pomeni: 

»Cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja 

za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih 

oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri 

posameznem prodajalcu.« 
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Glede na podatke Agencije za energijo (2017a, 95) je bilo konec leta 2016 na trgu opaziti, da 

se je število odjemalcev, ki so imeli za dobavo električne energije sklenjeno pogodbo po 

rednem ceniku, zmanjšalo, kar pomeni, da so odjemalci postali aktivnejši in si prizadevajo za 

izbor cenejše ponudbe, kar pomeni, da so izvedli menjavo dobavitelja ali pa so pri obstoječem 

sklenili pogodbo za dobavo električne energije po ugodnejši ceni. Ne glede na to pa je na trgu 

še vedno veliko odjemalcev, ki od odprtja trga še vedno niso nikoli zamenjali dobavitelja 

električne energije. Njihova pasivnost prinaša višje stroške in dražjo oskrbo, saj posledično ne 

dosegajo prihranka pri porabi električne energije. Če menjave dobavitelja ne želijo, potem bi 

bilo smiselno, da bi se pozanimali vsaj o primernejši in ugodnejši ponudbi obstoječega 

dobavitelja. (Praček 2015, 52, po Bukovinski 2015, 32) 

Po podatkih Agencije za energijo je bilo v letih 2015 in 2016 na trgu izvedeno največje 

število menjav dobavitelja doslej, za kar pa so se v največji meri odločili prav tisti odjemalci, 

ki so tudi v preteklosti že menjali dobavitelja. Ti se za menjavo odločijo predvsem na podlagi 

akcijskih ponudb dobaviteljev električne energije in v primeru prihranka tudi večkrat izvedejo 

postopek menjave. Glede na to, da Agencija za energijo na podlagi Energetskega zakona 

omogoča primerjavo rednih cenikov in ponudb, ne pa tudi ostalih, se morajo odjemalci za 

pridobitev informacij v zvezi z akcijskimi ponudbami obrniti na posameznega dobavitelja ali 

si pomagati z drugimi komercialnimi primerjavami. Ker odjemalci vedo, da s sklenitvijo 

pogodbe v okviru akcijske ponudbe lahko prihranijo, se jih vse več odloči za to možnost, kar 

dokazuje tudi zmanjšanje uporabe primerjalnika rednih ponudb na strani Agencije za energijo. 

Ker pa si Agencija za energijo prizadeva za čim boljšo preglednost trga in dobaviteljev ter 

vseh njihovih ponudb, je bil z njihove strani že podan predlog za spremembe nekaterih določil 

v Energetskem zakonu, ki bi dodatno pripomogle k povečanju števila menjav dobavitelja in 

aktivnosti dobaviteljev električne energije, odjemalcem pa omogočile lažjo odločitev pri izbiri 

dobavitelja. (Agencija za energijo 2017a, 95) Agencija sicer ugotavlja tudi, da v letu 2016 

odjemalci niso imeli na izbiro velikega števila rednih ponudb, saj so jih dobavitelji po uvedbi 

rednega cenika spretno preoblikovali in na ta način dosegli, da ne spadajo v kategorijo 

ponudb rednega cenika. Ker je določba glede rednega cenika pomanjkljiva in dvoumna, se to 

negativno odraža pri preglednosti maloprodajnega trga in primerjavi ponudb dobaviteljev. 

(Agencija za energijo 2017a, 104) 

Agencija za energijo skrbi tudi za obravnavanje pritožb odjemalcev, ki so prav tako 

pokazatelj učinkovitosti in konkurenčnosti trga. Pritožbe kategorizira glede na vsebino, delijo 

pa se na pritožbe, ki se nanašajo na delovanje dobaviteljev, in na pritožbe vezave na delovanje 

distributerjev. (Agencija za energijo 2017a, 103)  

Tako kot na drugih trgih veljajo tudi na trgu električne energije pravila glede preprečevanja 

omejevanja konkurence in zlorab prevladujočega položaja. (Agencija za energijo 2017a, 104) 

Za doseganje učinkovite konkurence na maloprodajnih energetskih trgih mora biti na trgu 

prisotno zadostno število dobaviteljev, obstajati morajo »nagrade« v obliki denarnih 
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prihrankov in/ali boljših storitev za potrošnike, ki so na trgu dejavni, in pravočasno izvedene 

menjave dobaviteljev. Pravilno delujoči maloprodajni energetski trgi namreč predpostavljajo, 

da se potrošniki zavedajo svoje pravice do proste izbire dobavitelja električne energije. 

Vedenje potrošnikov kaže, da cenovna konkurenca in morebitni prihranki pri menjavi 

dobavitelja niso edini dejavniki, ki vplivajo na preklapljanje med dobavitelji. Rezultati študij 

kot dva zelo pomembna dejavnika, ki odjemalce odvračata od prehoda k drugemu dobavitelju, 

izpostavljajo pomanjkanje zaupanja v nove dobavitelje in dojemanje postopka menjave 

dobavitelja kot zapletenega. Ključno oviro za učinkovito delovanje maloprodajnih energetskih 

trgov po raziskavah predstavljata prav način razmišljanja in način odzivanja odjemalcev na 

menjavo dobavitelja. Kljub naraščajočemu številu menjav dobavitelja na trgih z električno 

energijo, je odstotek odjemalcev, ki še nikoli niso zamenjali dobavitelja, visok. (ACER 2016, 

32–37) 

Raven konkurence na maloprodajnih energetskih trgih je odvisna tudi od časa, ki je pretekel 

od liberalizacije trga. Med spremenljivkama je pozitivna korelacija, ki kaže na dejstvo, da je 

bolj konkurenčen tisti trg, ki je liberaliziran več let. Trgi, ki pa so bili v celoti liberalizirani 

kasneje (tj. po letu 2007), so se razvili z različnimi hitrostmi. Nekateri od teh trgov so 

sorazmerno konkurenčni, kjer je poteklo že več let od liberalizacije, pa je odjemalcem na 

voljo bolj pestra ponudba. Tudi po poročilu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev 

zrelost trgov, izražena v številu let od liberalizacije, ostaja eden glavnih dejavnikov določanja 

ravni konkurence na nacionalni ravni na maloprodajnih trgih z električno energijo za 

gospodinjstva. (ACER 2016, 37) Ne glede na leta, ki so pretekla od liberalizacije trga, pa je 

konkurenca na trgu zelo pomembna, saj vpliva na oblikovanje cene energije, ki je pokazatelj 

dejanskega stanja trga električne energije. (Bukovinski 2015, 2) 

6.4 Tržni deleži dobaviteljev električne energije v Sloveniji 

Ključnega pomena je, da je maloprodajni trg električne energije učinkovit in konkurenčen, kar 

je poleg podatkov, ki jih od dobaviteljev prejme Agencija za energijo, razvidno tudi iz 

podatkov, pridobljenih od Statističnega urada Republike Slovenije, Ministrstva za 

infrastrukturo in drugih entitet. (Agencija za energijo 2017a, 96)  

Stopnjo tržne koncentracije prikazuje indeks HHI (Herfindahl-Hirschmanov indeks). Če je 

vrednost indeksa manjša od 1.000, to kaže na nizko tržno koncentracijo, če se vrednost nahaja 

med 1.000 in 1.800, je tržna koncentracija srednje močna, če pa se vrednost povzpne nad 

1.800, je to območje visoke tržne koncentracije. Kot je razvidno iz preglednice 5, je HHI v 

letu 2016 znašal 1.758, kar pomeni, da je bila koncentracija blizu meje na visoko stopnjo. V 

letu 2016 je največji tržni delež imel dobavitelj GEN-i z 22,2 % in je odjemalcem dobavil tudi 

največjo količino električne energije. Šest najmočnejših dobaviteljev v kategoriji dobave 

gospodinjskim odjemalcem obsega kar 98,3 % celotnega trga, manjši dobavitelji pa 1,7 % 

trga. Glede na leto 2015 je povečanje tržnega deleža v največji meri doseglo podjetje E 3, in 
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sicer kar 3,1 %, največjo izgubo tržnega deleža pa beležijo pri Elektro energiji. Pri dobavi 

električne energije gospodinjskim odjemalcem se je od leta 2012 do leta 2015 kazalnik HHI 

gibal v negativni smeri, kar pomeni, da sta se konkurenca in tržna moč posameznih podjetij 

krepili, tržna koncentracija pa zmanjševala. V letu 2016 je prišlo do preobrata, tržna 

koncentracija se je povečala, kar je posledično vplivalo na nižjo konkurenčnost med 

dobavitelji. (Agencija za energijo 2017a, 96–100) 

Preglednica 5: Tržni deleži dobaviteljev električne energije v letu 2016 

dobavitelj dobavljena energija v GWh tržni delež 

GEN-i 721,7 22,2 % 

ECE 654,7 20,1 % 

Elektro energija 608,1 18,7 % 

Energija plus 531,1 16,3 % 

E 3 447,4 13,8 % 

Petrol 232,1 7,1 % 

drugi 53,8 1,7 % 

skupaj 3.249 100 % 

HHI DOBAVITELJEV GO 1.758 

Vir: Agencija za energijo 2017a, 98 

6.5 Menjava dobavitelja električne energije 

Menjava dobavitelja električne energije pripomore k zmanjšanju stroškov v zvezi s porabo 

električne energije in k pridobitvi določenih ugodnosti. (Agencija za energijo 2016, 58) V 

desetletnem obdobju od odprtja trga tudi za gospodinjske odjemalce, ki je omogočilo prosto 

izbiro dobavitelja, se je za menjavo dobavitelja izoblikoval enoten postopek, ki mora biti 

izveden v največ 21 dneh. (Agencija za energijo 2017a, 11) Postopek menjave dobavitelja je 

enostaven in brezplačen, z menjavo pa se na računu za elektriko spremeni le postavka 

»energija«. Vse ostale postavke se od dobavitelja do dobavitelja ne razlikujejo, zato se mora 

odjemalec pri primerjavi cen osredotočiti le na postavko energije (VT, MT ali ET). (Agencija 

za energijo 2017f) 

Ko se odjemalec odloči za menjavo dobavitelja, pri tem ne pride niti do spremembe omrežja, 

priključka, števca in elektrodistribucijskega operaterja. Prav tako z menjavo dobavitelja ne 

pride do sprememb glede kakovosti oskrbe z električno energijo, ta je namreč odvisna od 

elektrodistribucijskega operaterja, ki oskrbuje lokacijo, na kateri je merilno mesto, dobavitelj 

pa na to nima nobenega vpliva. Elektrodistribucijski operater je zadolžen za odčitek stanja 
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števca ob menjavi dobavitelja, na podlagi katerega stari dobavitelj odjemalcu izda končni 

obračun, novi dobavitelj pa hkrati prejme informacijo o začetnem stanju števca ob začetku 

pogodbenega razmerja. (SODO 2015a) 

6.5.1 Postopek menjave dobavitelja 

Menjava dobavitelja električne energije poteka po naslednjem postopku (Agencija za energijo 

2017f): 

1. korak: Odjemalec si glede na informacije o ceni, prodajnih pogojih ali glede na 

priporočila samostojno in prosto izbere dobavitelja električne energije. V primeru dilem si 

lahko pomaga tudi s spletno aplikacijo Agencije za energijo, kjer lahko primerja ponudbe 

dobaviteljev, vendar pa ta primerjava ne vključuje akcijskih ali drugih, ampak samo redne 

ponudbe. 

2. korak: Po izboru dobavitelja mora odjemalec z njim vzpostaviti osebni kontakt ali pa 

kontakt preko telefona, elektronske ali navadne pošte ter ga obvestiti, da želi z njim 

skleniti pogodbo o dobavi električne energije. V kolikor odjemalec s tem soglaša, lahko 

dobavitelj v njegovem imenu izvede menjavo dobavitelja, vključno z vsemi aktivnostmi, 

ki so del postopka menjave.  

3. korak: Ko lokacijski elektrodistributer potrdi menjavo dobavitelja in merilno mesto 

odjemalca »preveže« k novemu dobavitelju, se prične dobava električne energije po 

pogodbi, ki jo je odjemalec sklenil z dobaviteljem in temelji na pogodbenih določilih 

ponudbe. Redne menjave dobavitelja se običajno izvedejo na 1. dan v mesecu. V kolikor 

odjemalec z dobaviteljem pogodbo o dobavi podpiše in jo dobavitelj odda do 10. dne v 

mesecu, je lahko menjava dobavitelja izvedena že s 1. dnem naslednjega meseca (primer: 

pogodba je podpisana in oddana do 10. 8., prevezava se uredi s 1. 9.). V kolikor pa je 

pogodba o dobavi sklenjena in oddana po 10. v mesecu, se prevezava k drugemu 

dobavitelju izvede šele s 1. dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu (primer: pogodba 

je podpisana in oddana 20. 8., prevezava se izvede s 1. 10.) Ko je menjava izvedena, 

odjemalec najkasneje v šestih tednih prejme končni obračun prejšnjega dobavitelja. 

6.5.2 Trend menjav dobavitelja na slovenskem trgu električne energije 

V letu odprtja trga električne energije so bile menjave dobavitelja zelo redek pojav, postopek 

je bil izveden le 94-krat, kar je bila posledica majhnih razlik med cenami dobaviteljev in 

njihovega dokaj pasivnega obnašanja. V letu 2008 so se nato začeli premiki, vezani na nove 

oz. prenovljene ponudbe dobaviteljev, kar so zaznali tudi odjemalci in se tako za menjavo 

odločili kar v 591 primerih. (Agencija za energijo 2009, po Bukovinski 2015, 12, 59) Prvi 

preskok je bil zabeležen leta 2009, ko se je število menjav dobavitelja glede na prejšnje leto 

več kot podvojilo. Tisto leto je na trg električne energije vstopil dobavitelj GEN-i, ki je z 
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ugodno ponudbo in ustreznimi aktivnostmi trženjskega komuniciranja preko različnih orodij 

in kanalov pritegnil zelo veliko število odjemalcev. (Bojnec in Papler 2015, 71–72) 

Kot vidimo na sliki 9, se število menjav dobavitelja iz leta v leto povečuje. V letu 2016 se je 

za menjavo dobavitelja med gospodinjskimi odjemalci odločilo kar 58.669 odjemalcev, kar 

skupaj z učinkovitim procesom menjave kaže na še večjo razvitost slovenskega trga električne 

energije. Ustrezen informacijski proces dobaviteljem omogoča, da sam postopek menjave 

dobavitelja ne glede na lokacijo gospodinjskega odjemalca oziroma njegovega merilnega 

mesta in njegovega distributerja poteka nemoteno. Povečanje števila menjav kaže tudi, da je 

maloprodajni trg konkurenčen, njegovo delovanje pa ustrezno. Sunkovito povečanje števila 

menjav v letu 2015 je v največji meri posledica kampanje Zveze potrošnikov Slovenije, ki je 

pripomogla k temu, da se je za menjavo dobavitelja odločilo več kot 12.000 gospodinjstev. V 

letu 2016 se takšne ali podobne kampanje niso izvedle, povečanje števila menjav pa je bilo 

posledica uspešno izvedenih trženjskih aktivnosti dobaviteljev, ki so z oblikovanjem novih 

ponudb odjemalce spodbudili k menjavi. (Agencija za energijo 2017a, 13, 100) 

 

Slika 9: Menjave dobavitelja električne energije gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji od 

2007 do 2016 

Vir: Agencija za energijo 2017a, 13 

Podatki o menjavah dobaviteljev za desetletno obdobje od odprtja trga dajejo jasno sliko o 

tem, kako pomembno je, da so odjemalci aktivni in ozaveščeni o dogajanju in spremembah na 

trgu električne energije. Agencija za energijo (2017, 14) namreč ocenjuje, da naj bi 

gospodinjski odjemalci v obdobju od odprtja trga leta 2007 do danes z menjavami dobavitelja 

skupno prihranili več kot 10 milijonov evrov. Do razlik med najcenejšo in najdražjo ponudbo 

dobavitelja prihaja zaradi sprememb cen na veleprodajnem trgu, načina napovedi porabe pri 

gospodinjskih odjemalcih, različnih paketov, ki jih dobavitelji ponujajo, in stroškov zaradi 

odstopanja med napovedano in realizirano porabo. (Agencija za energijo 2017a, 14) Po 
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podatkih za leto 2015 je prihranek na letni ravni ob izbiri najcenejše ponudbe glede na 

najdražjo ponudbo za dobavo električne energije znašal od 43 do 85 evrov, konec leta 2015 pa 

je bilo mogoče opaziti še nekoliko večjo razliko. V letu 2014 je ta prihranek dosegal kar 110 

evrov, kar je dokaz, da se je menjava dobavitelja odjemalcu izplačala. (Agencija za energijo 

2016, 58) Tudi v letu 2016 so bile opazne razlike med najcenejšo in najdražjo ponudbo 

dobaviteljev električne energije. V primeru redne ponudbe je odjemalec s prehodom od 

najdražjega do najcenejša dobavitelja prihranil 60 EUR, v primeru ostalih ponudb, pa je 

odjemalec z izbiro najcenejše med vsemi ponudbami prihranil od 69 do 91 EUR na leto. 

(Agencija za energijo 2017a, 86) 

Glede na število menjav od leta 2012 do leta 2016, vezano na vse odjemalce, lahko rečemo, 

da je trend menjav nihal, k čemur je pripomoglo občasno spodbujanje odjemalcev z različnimi 

trženjsko-komunikacijskimi orodji, pa tudi spremembe cen električne energije. Če dobavitelji 

trženjskih aktivnosti ne izvajajo v zadostni meri, lahko to pripelje do izgube odjemalcev, ki se 

odločijo za menjavo dobavitelja. Poleg tega morajo biti dobavitelji pozorni tudi na odnos z 

odjemalci in vzdrževanje njihove zvestobe. Pri 8,5-odstotnem deležu menjav dobaviteljev se 

nahaja spodnja meja aktivnosti na trgu, v letu 2017 pa so dobavitelji dosegli 7-odstotni delež, 

kar pomeni, da se že približujejo tveganju za izgubo odjemalcev. (Agencija za energijo 2017a, 

100–101)  

Po liberalizaciji trga je tako drugod kot v Sloveniji, ne glede na prosto izbiro, veliko 

odjemalcev samodejno ostalo pri tradicionalnem dobavitelju električne energije, kar pri nas 

pomeni pri hčerinskem podjetju nekdanjega monopolnega lokalnega podjetja. Zaradi tega so 

bili izraženi številni pomisleki in zaskrbljenost. (Annala, Viljainen in Tuunanen 2013, 460) 

Raziskave kažejo, da se velika večina odjemalcev za menjavo dobavitelja ne odloči na 

podlagi lastne iniciative, ampak je veliko menjav izvedenih prav zaradi vpliva prodajalcev, ki 

jih na takšen ali drugačen način kontaktirajo in prepričajo v menjavo. (Ofgem 2008, po 

Annala, Viljainen in Tuunanen 2013, 461) Poleg tega odjemalci svoje odločitve o menjavi 

dobavitelja pogosto ne sprejmejo z ustrezno mero racionalnosti in ozaveščenosti. Velikokrat 

se namreč zgodi, da z menjavo gospodinjstvo preide na dobavitelja z višjimi cenami, pri 

čemer ne prihrani. (Wilson in Waddams Price 2005, po Annala, Viljainen in Tuunanen 2013, 

461) 

6.5.3 Dejavniki za zamenjavo dobavitelja 

Glede na raziskavo in povzetke že izvedenih raziskav o dejavnikih za zamenjavo dobavitelja, 

ki jo v svojem delu navaja Petrač (2014), je najbolj spodbuden dejavnik menjave cena 

električne energije, ki vodi do prihranka. Kljub temu ugotavlja tudi, da se veliko odjemalcev 

še vedno boji, da bi trenutno nižja cena konkurenta kasneje privedla do višjih stroškov, zato 

se za menjavo dobavitelja ne odločijo. Poleg cene pa navaja še druge dejavnike, ki jih večina 

avtorjev navaja kot ključne pri izbiri dobavitelja. Prvi tak je zvestoba trenutnemu dobavitelju, 
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ki pa je velikokrat samo vzporednica pasivnosti odjemalcev, saj večina ne preveri ponudb na 

trgu. Drugi možen razlog so storitve dobavitelja, s katerimi skuša biti boljši od tekmecev. V 

primeru, da so odjemalci s storitvami zadovoljni, se z menjavo dobavitelja ne ukvarjajo. Tretji 

razlog so spodbude iz okolja oz. državne spodbude, ki vključujejo obveščanje odjemalcev o 

možnosti zamenjave dobavitelja. Zelo pogosta dejavnika menjave pa sta seveda tudi tržno 

komuniciranje dobaviteljev in oblikovanje zanimive ponudbe. Z različnimi aktivnostmi 

trženjskega komuniciranja dobavitelji javnosti predstavljajo svojo ponudbo, velikokrat pa sta 

prav pogostost teh aktivnosti in zaznavanje aktivnosti pri odjemalcih ključna dejavnika pri 

izbiri dobavitelja. Pomemben dejavnik so tudi zadovoljstvo uporabnikov, ki vpliva na 

zvestobo, podoba podjetja in njegov ugled, kakovost informacij, ki so odjemalcem na voljo 

preko različnih trženjskih kanalov, raznolikost ponudbe in možnost vezane ponudbe ter vir 

proizvodnih virov. (Petrač 2014, 46–47) 

6.6 Trženjsko komuniciranje dobaviteljev električne energije 

Ker je stopnja konkurenčnosti med dobavitelji električne energije visoka, ti izvajajo različne 

trženjskih dejavnosti, s katerimi želijo obdržati obstoječe odjemalce in pritegniti nove. Zaradi 

trženjskih spodbud so odjemalci dobaviteljev vse bolj trženjsko aktivni, kar se izkazuje 

predvsem preko naraščanja števila menjav dobavitelja, poleg tega pa na njihovo aktivnost 

vpliva tudi ozaveščenost. Pomembno je, da so informirani o tem, da lahko do prihranka 

pridejo predvsem z lastnimi odločitvami. Kljub temu, da je prihranek ob menjavi dobavitelja 

možen, so razlike v ceni električne energije od dobavitelja do dobavitelja veliko manjše v 

primerjavi s tistimi takoj po izvedenem odprtju trga. To je še dodaten razlog, da se dobavitelji 

električne energije skušajo dokazati in pridobiti konkurenčno prednost z različnimi 

trženjskimi aktivnostmi. (Bukovinski 2015, 34, 35) 

Z ustrezno oblikovanimi in izvedenimi aktivnostmi trženjskega komuniciranja, s pomočjo 

katerih dobavitelji privabljajo obstoječe in potencialne odjemalce, je povezano tudi povečanje 

tržnih deležev. (Agencija za energijo 2017a, 96) Trženjsko-komunikacijski pristopi vplivajo 

tudi na število menjav dobavitelja, saj z novimi trženjskimi pristopi in mikavnimi ponudbami 

pomembno vplivajo na aktivno odzivanje odjemalcev na trgu električne energije. K večjemu 

številu menjav pripomore tudi povečanje ozaveščenosti odjemalcev glede prihranka. 

(Agencija za energijo 2017a, 100) 

Glede na povečevanje števila dobaviteljev električne energije, ki vpliva tudi na večjo 

konkurenčnost, morajo dobavitelji nenehno preučevati in analizirati vsa področja, ki 

pomembno vplivajo na njihov tržni odnos z odjemalci. Poznati morajo stopnjo njihovega 

zadovoljstva s samo dobavo električne energije, z upravljanjem, s trženjem in z drugimi 

področji prodaje. To dobavitelju pomaga pri samooceni delovanja in oblikovanju ukrepov, ki 

bi pripomogli k učinkovitejši prodaji in ustreznejšemu zadovoljevanju potreb odjemalcev. S 

prilagoditvijo upravljanja prodaje si namreč dobavitelj omogoči večjo konkurenčnost med 
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ostalimi tekmeci, ki je vezana predvsem na konkurenčne cene in kakovostnejšo dobavo 

električne energije odjemalcem. (Bojnec in Papler 2011, 29–30) 

Dogajanje na trgu električne energije je vse bolj dinamično, tradicionalni dobavitelji pa se 

morajo zato zavedati, da si je potrebno nenehno zagotavljati tržni delež in se ustrezno 

spopadati z vse večjo konkurenco na trgu. Današnji odjemalci so namreč na splošno spretnejši 

in iznajdljivejši glede uporabe socialnih medijev in komunikacije na podlagi mobilnosti in 

interakcije. Poskrbeti morajo za razvoj svojega odnosa z odjemalci ter jim pokazati, da je 

izbira tradicionalnega dobavitelja v povezavi z lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem 

zanje najboljša možnost. Ustvariti morajo zaupanja vredna razmerja, ki utrdijo mnenje in 

razlikovanje od netradicionalnega dobavitelja. Tradicionalni dobavitelji imajo sicer prednost 

pred konkurenco z vidika dolgoletne zgodovine delovanja, sredstev in že vzpostavljenih 

odnosov s strankami, vendar morajo biti pri soočanju z novimi konkurenti pazljivi. Zgodovina 

nas namreč uči, da večino inovacij in novosti v poslovnih modelih uvajajo prav novinci, ki 

imajo dandanes sorazmerno olajšane ovire za vstop na energetski trg. Ta zajema širok spekter 

priložnosti, vključno z energetskim nadzorom in upravljanjem povpraševanja, lokalno 

proizvodnjo, obsežnim skladiščenjem in regionalnimi supergridi ter s programsko opremo, ki 

spodbuja spremembe vedenja. Posledično lahko netradicionalni dobavitelji sprejmejo številne 

strateške ukrepe za sodelovanje na hitro razvijajočem se energetskem trgu. (Schwieters in 

Flaherty 2015) 

Trženje posameznega dobavitelja je odvisno tudi od dejstva, ali je dobavitelj tradicionalni 

dobavitelj ali pa je na trgu sorazmerno novejši igralec. Tradicionalnim dobaviteljem je bil 

začetni tržni delež tako rekoč »podarjen«, vendar pa jim prav vstopi novi konkurentov na trg 

preprečujejo, da bi ga obdržali v celotnem deležu. Da bi svoje odjemalce obdržali in pridobili 

tudi nove, je nujno, da se aktivirajo prav s trženjskimi in trženjsko-komunikacijskimi orodji. 

(Petrač 2014, 70) 

6.6.1 Odnosi z javnostmi in publiciteta kot pomemben vir ozaveščenosti 

Odnosi z javnostmi in publiciteta je trženjsko-komunikacijsko orodje, ki vpliva na vrednost 

podjetja. Je pristop, ki pripomore k ugotavljanju, ali obstajajo razmerja z različnimi deležniki 

podjetja, kakšne so njihove vrednote in odnos do podjetja. Odnosi z javnostmi so za podjetje 

zelo pomembni, saj sam koncept upošteva zavedanje, da podjetje brez deležnikov ne more 

delovati in je vzdrževanje korektnih odnosov ključno sredstvo za doseganje uspeha. (Phillips 

2006, 212) Dejavnosti odnosov z javnostmi se izvajajo z namenom, da občinstvu znotraj ali 

zunaj poslovnih prostorov iskreno predstavijo svoje produkte, storitve, delovanje, pozicijo na 

trgu, vizijo, cilje, strateško usmerjenost in druge koncepte in jih na ta način prepričajo za 

nakup, zvestobo itd. So strateški komunikacijski proces, ki skrbi za gradnjo vzajemno 

koristnih odnosov med podjetji in njihovimi javnostmi. Pomembni so tudi za zaščito, 

izboljšanje ali graditev ugleda podjetja preko različnih trženjsko-komunikacijskih kanalov ali 
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medijev. Glavna naloga specialistov odnosov z javnostmi je ustvarjanje pozitivne publicitete 

in ozaveščanja o podjetju in njegovih dejavnostih, poleg tega pa skrbijo tudi za odnose s 

potrošniki in z ostalimi deležniki. (Wynne 2016) 

To tradicionalno orodje trženjskega komuniciranja pripomore tudi k ohranjanju in izboljšanju 

podobe podjetja. V zadnjem času se je vloga odnosov z javnostmi razširila, kar je razvidno 

predvsem iz zameglitve nekoč jasne meje med odnosi z javnostmi, oglaševanjem in drugimi 

trženjsko-komunikacijskimi aktivnostmi. Veliko podjetij odnosom z javnostmi nameni veliko 

pozornosti tudi zato, ker so mnenja, da pripomorejo k zmanjšanju primanjkljaja oglaševanja, 

do katerega pride zaradi pomanjkanja sredstev v trenutnih gospodarskih časih. Ključna 

dejavnika poudarka na odnose z javnostmi sta tudi tehnološki napredek in razvoj socialnih 

omrežij, ki igrata pomembno vlogo pri trženjskem komuniciranju. (Bush 2009, po Mikáčováa 

in Gavlakováa 2014, 832–833) 

Odnosi z javnostmi s predstavitvijo verodostojnih dejstev in zgodb o podjetju in ponudbi 

nudijo podporo oglaševalski podobi blagovne znamke, kar je v razvijajočem se medijskem in 

poslovnem okolju zelo pomembno. Čeprav se odnosi z javnostmi uporabljajo za 

najrazličnejše namene v trženjski komunikaciji, predstavitev podjetja in njegovih ciljev 

čedalje bolj vpliva na javnost in postaja vse pomembnejša glede na prehod v k potrošniku 

usmerjeno družbo s poudarkom na komunikaciji. Poleg tega se med potrošniki pojavlja vedno 

večja družbena zavest glede tega, kaj podjetje predstavlja in kaj je njegovo poslanstvo, ne pa 

samo, kaj proizvaja in ponuja na trgu. Vzpon različnih medijev ter hiter in enostaven dostop 

do informacij sta pripomogla k temu, da podjetja nimajo prostora za skrivanje. Pripravljena 

morajo biti na soočenje z javnostjo ter posredovanje resničnih informacij, se znati odzvati na 

negativne novice in dobro organizirati komunikacijski proces. Raziskave kažejo tudi, da 

najuspešnejša podjetja odnosom z javnostmi namenijo dvakrat toliko kot tista manj uspešna. 

(Mikáčováa in Gavlakováa 2014, 839) 

Glede na močan vpliv komuniciranja z javnostmi na poslovanje in delovanje podjetja, bi 

morali tudi dobavitelji električne energije poskrbeti za stalno ozaveščanje javnosti, ne samo v 

smislu svoje ponudbe, ampak v zvezi s pomembnimi dejstvi o svoji dejavnosti in samem 

elektroenergetskem sistemu. Na ta način bi pripomogli k boljšemu razumevanju že tako 

specifičnega trga električne energije in odjemalcem prikazali dejstva, na podlagi katerih bi 

lažje sprejemali odločitve in si ustvarjali mnenje. Glede na močan vpliv blagovne znamke, bi 

na ta način odjemalce vzpodbudili, da bi se še dodatno informirali o stvareh, ki jih ne poznajo. 

6.6.2 Povečevanje pomena akviziterstva  

Zaradi želje po povečanju števila odjemalcev na vseh lokacijah po Sloveniji, se večina 

dobaviteljev električne energije poslužuje tudi uporabe osebne prodaje oz. akviziterjev na 

terenu. Kot pojasnjujejo tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije, pri nas takšnega načina trženja 
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nismo najbolj vajeni, vsaj kar se tiče električne energije ne, vendar je sklepanje pogodb o 

oskrbi z električno energijo na terenu postala kar stalna praksa. Zveza odjemalce opozarja, naj 

bodo pri tovrstnih obiskih in sklepanjih pogodb previdni, predvsem pa naj ponudbo tehtno 

pregledajo in se pozanimajo o možni vezavi, odstopni kazni in ceni nasploh. Če se odjemalec 

odloči za sklenitev pogodbe na terenu oz. izven poslovnih prostorov podjetja, si lahko v 14 

dneh tudi premisli in od pogodbe odstopi brez kakršnihkoli razlogov. (Zveza potrošnikov 

Slovenije 2015)  

Akviziterji so prodajalci na terenu, ki, kot že rečeno, potencialnim strankam ponujajo izdelke 

ali storitve. Glede na to, da na terenu zastopajo določena podjetja, ki so v našem primeru 

dobavitelji električne energije, morajo dobro poznati njihovo delovanje, ponudbo, trg, na 

katerem podjetje nastopa, in konkurente. Znati morajo vzpostaviti komunikacijo in podjetje 

predstaviti v tržnem smislu, kar vpliva na odziv stranke. Pri svojem delu se morajo 

osredotočiti na pregled možnosti prodaje, natančno proučitev izdelkov ali storitev, ki jih 

ponujajo, ter na oblikovanje in izvedbo ustrezne predstavitve podjetja in njegove ponudbe. 

Poleg tega se morajo nenehno strokovno usposabljati in slediti novostim in spremembam na 

trgu in v podjetju samem. Glavna naloga akviziterjev je, da z osebnim kontaktom stranki 

iskreno, pošteno in strokovno predstavijo ponudbo podjetja, jih informirajo o ceni, 

uporabnosti in drugih značilnostih izdelka ali storitve in jih tako spodbudijo k nakupu oz. 

sklenitvi določenega pogodbenega razmerja. Da akviziterji lahko dosežejo zastavljene 

prodajne cilje, morajo imeti določene sposobnosti in lastnosti. Poleg že prej omenjenega 

poznavanja podjetja in njegove ponudbe morajo imeti tudi teoretična znanja s področja 

poslovanja, prodajnih procesov, informacijskih tehnologij, ki so vključene, reševanja 

reklamacij in psihologije prodaje. Biti morajo spretni v komunikacijskim procesu, 

samozavestni in prilagodljivi ter pripravljeni na samostojno delo. (ZRSZ 2010)  

6.6.3 Pomen kontaktnih centrov kot način neposrednega trženja 

Kontaktni ali klicni center je orodje neposrednega trženja, ki v podjetju predstavlja 

pomemben člen pri trženjski komunikaciji z odjemalci. S tržnega vidika je pomemben 

predvsem zaradi povečevanja konkurenčnosti, zahtev odjemalcev in sprememb pričakovanj 

odjemalcev. (Maldonado 2007, po Kidrič 2007, 7) Kontaktni center se oblikuje kot eden 

izmed elementov za upravljanje odnosov s strankami, ki organizaciji omogoča učinkovito 

reševanje poizvedb strank in predstavlja enega glavnih stičišč strank in podjetja. Ima 

pomemben vpliv na zadovoljstvo strank in za podjetje pomeni strateško prednost za uspešno 

upravljanje odnosov s strankami. Z razvojem informacijskih in komunikacijskih tehnologij so 

se informacije, ki jih morajo delavci v kontaktnih centrih vedeti, spremenile predvsem glede 

na vrsto in obseg. Za uspešno spoprijemanje s takšnimi spremembami je pomembno, da se 

kontaktni centri razvijajo in nadgrajujejo svoje delovanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov 

z javnostmi. Pojavljajo se namreč nove vrste pritožb in pomanjkljivosti, ki ne morejo biti 

obravnavane na tradicionalni način delovanja kontaktnih centrov. Današnji kupci imajo 
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namreč zaradi dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije različna pričakovanja in 

potrebe, ki jih morajo podjetja upoštevati in spoštovati. Omogočanje 24-urnega dostopa do 

pomoči v kontaktnem centru in nestrukturiran odnos med podjetjem in strankami, kažeta, da 

je za podjetje ključnega pomena razvoj inteligentnega kontaktnega centra. Podjetje naj svojim 

strankam zagotovi primerno infrastrukturo, ki bo zagotavljala, da bodo stranke slišane, 

njihova pričakovanja pa zadovoljena. (Saberi, Hussain in Chang 2015, 574–575)  

Upravljanje odnosov s strankami je okvir podjetja, ki skrbi in pripomore k interakciji podjetja 

z obstoječimi in s potencialnimi strankami. V današnjem konkurenčnem svetu je bistveno, da 

ima vsako podjetje učinkovit program upravljanja odnosov s strankami, prav kontaktni centri 

pa predstavljajo primarno stopnjo vzpostavitve odnosa. V zadnjih dveh desetletjih je 

zagotavljanje učinkovite storitve postalo bistveno zlasti za podjetja, kjer se storitve izvajajo 

tudi preko kontaktnih centrov za stike s strankami. Ti imajo na izkušnjo in zadržanje 

odjemalca velik vpliv, z vidika upravljanja odnosov s strankami pa predstavljajo glavni vir 

interakcije med podjetjem in odjemalcem. Za podjetje je ključnega pomena, da je kontaktni 

center usmerjen k odjemalcem in strmi k povečanju njihovega zadovoljstva in izkušnje s 

podjetjem. (Saberi, Hussain in Chang 2015, 574) 

Za kontaktni center se je oblikovalo veliko različnih pojmovanj in definicij. Ena takšnih je 

tudi ta, ki pravi, da so kontaktni centri delovna mesta, kjer osebje opravlja storitve preko 

telefona za stranke na oddaljenih lokacijah. Terminologija »kontaktni centri« se uporablja tudi 

za delo, kjer zaposleni s strankami ne komunicirajo le preko telefona, ampak tudi prek 

interneta in faksa, med komunikacijskim procesom pa hkrati dostopajo tudi do podatkov o 

strankah. (Owens 2014, po Saberi, Hussain in Chang 2015, 577) Kot že rečeno, so kontaktni 

centri za podjetja nasploh in tudi za dobavitelje električne energije zelo pomembni, saj 

predstavljajo element za upravljanje odnosov s strankami, učinkovito reševanje poizvedb 

strank in so eno glavnih stičišč strank in podjetja. Pri dobaviteljih električne energije se je od 

odprtja trga za gospodinjske odjemalce do danes povečalo število odjemalcev, hkrati pa tudi 

obseg dela na vseh področjih. To je pripomoglo tudi k vzpostavitvi kontaktnih centrov, ki so 

bili oblikovani kot rezultat hitrega prilagajanja na spreminjajoče se procese in način dela. 

(Plečko 2016, 1) Nedavno je bila v Sloveniji izvedena tudi raziskava kontaktnih centrov šestih 

največjih dobaviteljev električne energije, ki je predstavljena v nadaljevanju. Med njimi so 

predvsem tradicionalni dobavitelji električne energije v Sloveniji ter dobavitelja GEN-i in 

Petrol, ki glede na prej navedene podatke spretno povečujeta svoj tržni delež.  

Nedavna raziskava kontaktnih centrov dobaviteljev električne energije 

V marcu 2017 je bila s strani Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR) 

izvedena raziskava delovanja klicnih centrov šestih največjih dobaviteljev električne energije 

v Sloveniji, med katere spadajo podjetja E 3, GEN-i, ECE, Petrol, Energija plus in Elektro 

energija. Raziskovalci so v raziskavi ocenjevali odzivnost, korektnost in prijaznost odgovorov 
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operaterjev klicnih centrov. Povod za raziskavo so bili rezultati spletne ankete, ki so pokazali, 

da potrošniki niso najbolj zadovoljni s klicnimi centri dobaviteljev električne energije, ker naj 

bi bili tej neodzivni, čakanje naj bi bilo predolgo, rešenih težav pa malo. Poleg tega 

predstavljajo klicni centri zelo pomemben komunikacijski kanal podjetja s svojimi odjemalci, 

česar se zavedajo tudi dobavitelji električne energije, zato so pri njih klicni centri postali 

»obvezen element«. Spletna anketa, ki so jo izvedli pred raziskavo, je pokazala, da so 

potrošniki sicer zadovoljni z delom in s prijaznostjo operaterjev klicnih centrov, v klicni 

center dobavitelja električne energije pa je vsaj enkrat klicalo kar 77 % anketirancev, zato se 

je MIPOR v okviru državne koncesije odločil, da razišče njihovo delovanje. (Zveza 

potrošnikov Slovenije 2017)  

Kot smo že poudarili, klicni centri predstavljajo orodje neposrednega trženja in so pomemben 

vir informacij, ki je na razpolago obstoječim ali potencialnim odjemalcem podjetja. Pomagajo 

nam lahko pri reševanju težav, podajanju reklamacij, razrešitvi nejasnosti, pojasnilih dilem, 

predstavitvi ponudbe itd. Raziskovalci so bili najbolj osredotočeni na pridobitev ustreznih 

informacij ter na čas, ki je za to potreben. Pri klicu v klicni center posameznega dobavitelja so 

raziskovalci zastavljali splošna vprašanja in na ta način skušali prikriti njihov namen. Že pri 

čakanju na prostega operaterja klicnega centra so bili raziskovalci pozitivno presenečeni, saj 

niso bili deležni oglasov in vsiljevanja ponudbe podjetja. Zelo so bili pozorni tudi na čas, ki je 

pretekel do dosega prostega operaterja in pridobitev kakovostnih informacij, ki sta oceni 

prinesla največji delež. Kljub temu, da vprašanja klicateljev niso temeljila na določenem 

dobavitelju, pa so rezultati pokazali, da so operaterje pogosto zanimali osebnim podatki 

klicatelja in številka njihovega merilnega mesta. Pri čakanju na prostega operaterja so se 

klicatelji omejili na deset minut čakanja, potem pa so zvezo prekinili in poskusili ponovno. 

Čas čakanja je bil najdaljši pri klicu v klicni center podjetja Petrol, najkrajši – nikoli več kot 

pol minute – pa pri klicu v klicni center podjetja E 3, ki je tako za čas čakanja prejelo tudi 

najvišjo oceno. Pri prvem vprašanju je raziskovalce zanimalo, kako lahko zamenjajo 

dobavitelja električne energije, s prejetimi odgovori pa so bili zadovoljni, saj so jim operaterji 

pojasnili, kje najdejo ustrezen obrazec, razloženi so jim bili določene postavke in časovni 

potek menjave, opozorjeni pa so bili tudi na vezavo pri trenutnem dobavitelju. Kot najslabši 

odziv so ponovno ocenili klicni center podjetja Petrol, ki je deloval zmedeno. Drugo 

vprašanje je bilo vezano na prehod iz dvotarifnega na enotarifno merjenje porabe. Kljub temu, 

da za tehnični vidik in števce dobavitelji niso zadolženi, so raziskovalci mnenja, da bi morali 

te informacije poznati in jih ustrezno posredovati potrošnikom. Z odgovori so bili sicer kar 

zadovoljni. Tretje vprašanje se je nanašalo na najugodnejšo ponudbo dobavitelja, ki bi 

potrošnika prepričala, da se odloči za menjavo, kjer so bili raziskovalci zelo pozorni na to, 

kako iskreno se bodo operaterji odzvali. Bili so zelo zadovoljni, saj so prejeli iskrene 

odgovore, operaterji so večinoma njihovo ponudbo predstavili na nevsiljiv način, odkriti so 

bili tudi glede rednih in akcijskih ponudb. Poleg odgovorov na vprašanja so h končni oceni 

posameznega klicnega centra pripomogli tudi dejavniki, ki so vezani na to, ali je telefonska 

številka brezplačna, kako hitro razvidna je na spletni strani dobavitelja ter kakšen je delovni 
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čas klicnega centra. Raziskava je pokazala, da so bili operaterji v skoraj vseh klicnih centrih 

korektni, prijazni, ustrežljivi, mirni in pripravljeni pomagati brez hitenja. Odgovarjali so 

kakovostno, le v primeru kompleksnejših vprašanj so si za odgovor vzeli več časa. V primeru, 

da odgovora na vprašanje niso poznali, so to povedali iskreno in takoj. Najvišjo oceno sta 

prejela dobavitelja E 3 in Elektro energija, najnižjo pa klicni center podjetja Petrol, ki je 

raziskovalce kar razočaral. (Križnik 2017) Klicni center podjetja E 3 je poleg kratke čakalne 

dobe prejel tudi pohvale za odzivnik izven delovnega časa, ko so klicateljem na voljo 

telefonske številke vseh petih elektrodistributerjev, na katere se lahko odjemalci obrnejo v 

primeru okvare ali izpada električne energije. Podjetje E 3 je pri vseh postavkah, ki so imele 

vpliv na končno oceno, prejelo visoke ocene, edino manj pozitivno dejstvo je predstavljal 

krajši delovni čas omenjenega klicnega centra. Glede na to, da je ponudba dobaviteljev pestra, 

razpon cen električne energije pa kar velik, je pametno, da potrošniki premislijo, pri katerem 

dobavitelju skleniti pogodbo o dobavi električne energije. Raziskovalci zato pravijo, da je klic 

v klicni center zelo priporočljiv, saj potrošniki na ta način hitro in bolj temeljito dobijo vse 

potrebne informacije o ponudbi podjetja. (Potrošnikov zoom 2017) 

6.7 Tržni deleži dobaviteljev v izbrani distribucijski regiji 

Elektrodistribucijsko podjetje M skrbi za eno izmed petih preskrbovalnih območij v Sloveniji. 

Zaradi novi pravnih določil je svoje nabavne in prodajne dejavnosti s 1. decembrom 2011 

preneslo na hčerinsko podjetje H, ki je tradicionalni dobavitelj električne energije v Sloveniji. 

Od popolnega odprtja trga tudi za gospodinjske odjemalce, ki se je pri nas zgodilo 1. julija 

2007, se je tržni delež tradicionalnega dobavitelja H zaradi vstopa novih dobaviteljev skozi 

leta spreminjal. V nadaljevanju je predstavljena dinamika tržnega deleža, ki je merjen v 

številu gospodinjskih odjemalcev oz. merilnih mest, ki jim je podjetje H v posameznem letu 

dobavljalo električno energijo. Kot je vidno na sliki 10, smo za primerjano obdobje vzeli 

mesec julij, in sicer od leta 2007, ko je prišlo do popolnega odprtja trga za gospodinjskega 

odjemalce, do leta 2017, ko smo zabeležili deseto obletnico od odprtja trga. Tržni delež 

tradicionalnega dobavitelja H na svojem matičnem področju je tako prikazan za obdobje 

desetih let in kakor lahko vidimo, ga je podjetje H v tem obdobju izgubilo kar precej. 

(Podjetje M 2017b) 

Ob odprtju trga julija 2007 je podjetje H dobavljalo električno energijo 104.368 

gospodinjstvom, kar je predstavljalo 100-odstotni tržni delež. Že naslednje leto, julija 2008, je 

tržni delež začel padati, kar velja še danes. Največjo izgubo tržnega deleža je dobavitelj H 

doživel med letoma 2012 in 2013, ko so bile menjave dobaviteljev že zelo pogoste, tržni delež 

pa se je med julijem 2012 in julijem 2013 zmanjšal za 6,52 % in je znašal 84,44 %. Naslednja 

večja izguba merilnih mest se je nato zgodila še med letoma 2014 in 2015, ko se je tržni delež 

podjetja H spustil na 74,87 %. V letošnjem letu je v obdobju julija 2017 tržni delež podjetja H 
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znašal 67,68 %. Upad tržnega deleža je sicer še opazen, vendar v manjšem obsegu, in se je v 

primerjavi z julijem 2015 znižal »le« za 3,01 %. (Podjetje M 2017b) 

 

Slika 10: Tržni delež dobavitelja H po obdobjih/letih 

Vir: Podjetje M 2017b 

Glede na prikazano dinamiko menimo, da je smiselno, da se podjetje H osredotoči na 

zadržanje matičnih odjemalcev, ki se še niso odločili za menjavo. Ponudba na trgu električne 

energije je vedno bolj pestra, trženjsko-komunikacijske aktivnosti, ki jih dobavitelji izvajajo 

za pridobitev novih odjemalcev, pa vedno bolj izrazite. Seveda je treba poudariti, da podjetje 

H pridobiva nove odjemalce tudi iz ostalih štirih preskrbovalnih območij. (Podjetje M 2017b) 

Trg električne energije je zelo dinamičen, menjave dobavitelja pa so dandanes že stalnica, 

zato smo želeli preveriti gibanje tržnih deležev dobaviteljev električne energije na lokaciji 

izbranega distributerja električne energije. Izpostavili in primerjali smo tri obdobja/leta. Prvo 

obdobje je julij 2007, saj je s 1. julijem 2007 trg električne energije doživel popolno odprtje 

tudi za gospodinjskega odjemalce. Ker se je celotno dogajanje zanje takrat šele začelo, je bil, 

kot vidimo na sliki 11, v tem obdobju tržni delež tradicionalnega dobavitelja H na domačem 

elektrodistribucijskem področju 100-odstoten. (Podjetje M 2017b) 
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Slika 11: Tržni delež podjetja H v juliju 2007 

Vir: Podjetje M 2017b 

Drugo zanimivo obdobje je julij 2014, saj je bilo med letoma 2014 in 2015 zabeleženo 

sunkovito povečanje števila menjav dobavitelja na področju celotne Slovenije. Tržni deleži 

izbrane distribucijske regije so prikazani na sliki 12. (Podjetje M 2017b) 

 

Slika 12: Tržni deleži dobaviteljev v juliju 2014 

Vir: Podjetje M 2017b 
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K hitremu povečanju števila menjav dobavitelja med letoma 2014 in 2015 je v veliki meri 

pripomogla prav kampanja Zveze potrošnikov Slovenije. S slike 12 je razvidno, da je bil tržni 

delež tradicionalnega dobavitelja H v juliju 2014 še vedno zelo velik, vendar se je že skoraj 

20 odstotkov gospodinjskih odjemalcev odločilo za zamenjavo dobavitelja. V tistem obdobju 

je bilo na trgu preučevanega distribucijskega okolja prisotnih osem dobaviteljev, dobavitelj, 

ki je po tržnem deležu sledil tradicionalnemu, pa je električno energijo dobavljal že na 

14,66 % merilnih mest. (Podjetje M 2017b) 

Kot tretje obdobje smo izbrali julij 2017, ko smo zabeležili deseto obletnico odprtja trga 

električne energije. Dinamični premiki na trgu so stalnica, priča smo bili vstopu novih 

dobaviteljev, združitvam in povečanju števila menjav dobavitelja. Kot prikazuje slika 13, je 

na preučevani distribucijski lokaciji tradicionalni dobavitelj H v juliju 2017 sicer še vedno 

zasedal prvo mesto, ampak z le še 67,68-odstotnim tržnim deležem. Z 22,56 % mu sledi 

podjetje D, ostalih 16 dobaviteljev pa dobavlja električno energijo ostalim 9,76 % 

gospodinjstev na trgu. Glede na borbo za odjemalce in vse več odločitev za menjavo 

dobavitelja, bo moralo podjetje H ukrepati in svoje odjemalce iz matične regije prepričati, da 

dobavitelja ne zamenjajo, tiste, ki pa so to že storili, pa prepričati, da se vrnejo. (Podjetje M 

2017b) 

 

Slika 13: Tržni deleži dobaviteljev v juliju 2017 

Vir: Podjetje M 2017b 
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Pri opredelitvi tržnega deleža smo v zgornjih prikazih treh izbranih obdobij upoštevali število 

merilnih mest, ki jim je posamezni dobavitelj dobavljal električno energijo, velja pa opozoriti 

na dejstvo, da je pomemben podatek dinamike na trgu električne energije tudi količina 

energije, ki jo dobavitelj dobavi gospodinjskim odjemalcem. Na sliki 13 je zato prikazan tudi 

tržni delež dobaviteljev glede na količino dobavljene električne energije dobaviteljev v letu 

2015 in v letu 2016 v izbrani distribucijski regiji. Podatki elektrodistributerja M kažejo, da se 

je dobava kilovatnih ur od leta 2015 do leta 2016 povečala, skladno z zmanjšanjem tržnega 

deleža, merjenega s številom merilih mest, pa je glede na leto 2015 v letu 2016 tradicionalni 

dobavitelj H dobavil tudi manj kilovatnih ur električne energije. Podjetje D je imelo v juliju 

2017 drugi največji tržni delež na preučevani preskrbovalni lokaciji, v primerjavi z letom 

2015 pa je v letu 2016 povečalo tudi število dobavljenih kilovatnih ur. (Podjetje M 2017a) 

 

Slika 14: Dobavljena električna energija podjetja H v kWh za leti 2015 in 2016 

Vir: Podjetje M 2017a 

6.7.1 Tradicionalni dobavitelj v izbrani distribucijski regiji 

Podjetje H je tradicionalni dobavitelj električne energije in je hčerinsko podjetje lokalnega 

elektrodistribucijskega podjetja M. Zaradi novih pravnih določil, je v letu 2011 namreč prišlo 

do prenosa dejavnosti nabave in prodaje od distribucije električne energije na podjetje H. 

Podjetje H si s svojim delovanjem prizadeva za zanesljivo dobavo električne energije in 

toplote, ki v povezavi z energetskimi storitvami svojim odjemalcem nudi najustreznejšo 

kombinacijo energetskih virov. Poleg tega podjetje spoštuje tudi standarde varovanja okolja in 

je usmerjeno k povečevanju uporabe obnovljivih virov energije. Trudijo se, da svojim 

odjemalcem zagotovijo cenovno ugodno dobavo električne energije ter tako skupaj z ostalimi 

storitvami zadovoljijo njihove potrebe. Podjetje je kot prvo v Sloveniji za gospodinjstva 
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oblikovalo pakete za oskrbo z električno energijo, ki so prilagojeni različnim življenjskim 

slogom odjemalcev in njihovim navadam. S tem je podjetje omogočilo prosto izbira paketa, ki 

ustreza potrebam gospodinjstva, in tako pokazalo, da si nenehno prizadeva za inovativnost in 

razvoj ter, kar je najpomembneje, da se zna prilagoditi svojim odjemalcem in razumeti 

njihove potrebe. (Podjetje H 2016a) 

Liberalizacija trga električne energije je prinesla veliko sprememb, ki so jih začutili tudi 

lokalni distributerji in njihova hčerinska podjetja, ki predstavljajo tradicionalne dobavitelje v 

Sloveniji. Nekoč je bilo zaradi onemogočene proste izbire dobavitelja logično, da so bili 

odjemalci določene regije vezani na lokalnega dobavitelja, dandanes pa je s povečanjem 

števila ponudnikov na trgu tekma za odjemalce zelo napeta. Cene električne energije so sicer 

v današnjem času nizke, k čemur je pripomogel tudi vstop novih dobaviteljev na trg, ki so 

odjemalcem ponudili dobavo električne energije po nižji ceni. Ponudbe so nasploh bolj 

raznolike, sestavljene so iz različnih paketov in akcij, zato so odločitve odjemalca pri izbiri 

dobavitelja še težje. Kot že rečeno, odjemalci na višino omrežnine, prispevkov in davkov ne 

moremo vplivati, prihranek lahko dosežemo le z izbiro dobavitelja, kjer je cena električne 

energije najugodnejša. (Zveza potrošnikov Slovenije 2016) 

Hčerinsko podjetje H se zaveda, da je dogajanje na trgu električne energije zelo dinamično, 

borba za nove odjemalce je pestra, prav tako pa ne pričakujejo, da bi konkurenčno stanje 

drastično upadlo. Njihova ponudba je odraz nenehnega prilagajanja potrošnikom in 

usmerjenosti k čim boljšemu zadovoljenju njihovih potreb. Pri gospodinjskih odjemalcih se za 

zadržanje obstoječih in pridobivanje novih odjemalcev večinoma poslužujejo trženjskih 

aktivnosti v obliki akcijskih ponudb, pri poslovnih odjemalcih pa se glede na dolgoletne 

izkušnje trudijo, da z njimi v veliki meri vzpostavijo tudi osebni stik, kar pripomore k še 

dodatnemu zadovoljstvu. Odziv tradicionalnega dobavitelja H na izgubo določenega odstotka 

odjemalcev, ki je bila pri vstopu novih ponudnikov na trg neizogibna, je temeljil na 

organiziranem in odzivnem prodajnem osebju. Z njihovimi spretnostmi se je namreč podjetje 

uspešno spopadlo z ohranjanjem obstoječih odjemalcev in tudi s pridobivanjem novih z 

drugih področij Slovenije, zavedajo pa se, da je bila izguba določenega števila odjemalcev 

neizogibna. Ugotavljajo, da se je »odhajanje« kupcev sicer umirilo, vendar je zaradi vedno 

večjih zahtev in želj odjemalcev tekmovanje nenehno v teku, pomembno pa je, da je odziv 

podjetja hiter in učinkovit, prodajalci pa inovativni. (Janjič, Habjan in Jakomin 2014, 2–12) 

6.7.2 Trženjsko komuniciranje podjetja H 

Podjetje H pri trženju uporablja različne prodajne kanale, preko katerih odjemalcem omogoča 

lažjo dostopnost, poleg tega pa si prizadeva tudi za doseganje ciljev individualne oskrbe 

odjemalcev in njihovih potreb. Tako kot večina dobaviteljev električne energije tudi 

dobavitelj H pri trženjskem komuniciranju z odjemalci uporablja orodje osebne prodaje oz. 

akviziterstva, kjer sodelujejo z zunanjim izvajalcem in njegovimi zastopniki, da v imenu 
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dobavitelja H na terenu sklepajo pogodbe o oskrbi z električno energijo. Podjetje se zaveda, 

da je konkurenca vse večja, odprtje trga in možnost proste izbire dobavitelja električne 

energije pa sta tradicionalnim dobaviteljev prinesla nove izzive, kako obdržati odjemalce in 

pridobiti nove na zunanjih lokacijah drugih preskrbovalnih območij. Podjetje se je zato še 

dodatno usmerilo k čim boljšemu zadovoljevanju potreb odjemalcev, k čemur prispevajo s 

kakovostnimi storitvami, pestro ponudbo in podporo. (Podjetje H 2016b) 

Podjetje H uporablja trženjsko-komunikacijsko orodje osebne prodaje oz. akviziterstva prav 

zato, ker želi, da so njegove storitve prilagojene posameznemu gospodinjstvu in jih akviziterji 

lahko na terenu podrobneje predstavijo obstoječim in potencialnim gospodinjskim 

odjemalcem. Ker se podjetje zaveda, da je električna energija zelo pomembna tako v 

zasebnem kot tudi poslovnem življenju, svojem odjemalcem omogoča dobavo električne 

energije po konkurenčnih in stabilnih cenah. Svoje akviziterje na terenu redno usposabljajo in 

skrbijo za to, da imajo vedno vse potrebne informacije glede ponudbe in podjetja samega. Ker 

se podjetje zaveda, da je akviziterstvo velikokrat sopomenka za vsiljivo prodajo, strmi k temu, 

da akviziterji na terenu delujejo v okviru etičnih standardov ter na korekten in profesionalen 

način. Vsak odjemalec, ki pogodbo o oskrbi z električno energijo sklene z akviziterjem na 

terenu, ima možnost pogodbo za ugodno ponudbo obnoviti vsako leto. Akviziterji so 

odjemalcem na voljo tudi za informacije o dogajanju na trgu. Podjetje želi skupaj s svojimi 

akviziterji doseči učinek edinstvenosti, zato se prilagaja trgu in strankam nudi pakete po 

konkurenčnih cenah in jih stalno nadgrajuje. (Podjetje H 2017a) 

Med glavnimi usmeritvami podjetja H je tudi oblikovanje ustreznih trženjskih strategij, ki 

temeljijo na željah odjemalcev. Tako si želijo zagotoviti mesto inovativnega ponudnika na 

trgu, kar bi podjetju pomagalo pri krepitvi tržnega položaja. Podjetje si prizadeva za pozitiven 

odnos s svojimi odjemalci in jim želi nuditi celostno energetsko oskrbo. Glede na to, da je 

podjetje H hčerinska družba elektrodistribucijskega podjetja in hkrati tradicionalni dobavitelj 

električne energije, strmi k ohranitvi največjega tržnega deleža v svoji matični distribucijski 

regiji, poleg tega pa želi tudi, da se njegova prepoznavnost še poveča na področju celotne 

države in na ta način pritegne tudi nove odjemalce. Poleg prepoznavnosti podjetja samega si 

prizadevajo tudi za prepoznavnosti novih paketov, kar želijo doseči z ustreznimi trženjskimi 

aktivnostmi, zvestobo odjemalcev pa nameravajo povečati z novo privlačno ponudbo, kar bo 

pozitivno vplivalo tudi na poslovni rezultat. Njihova ponudba temelji na nenehnem razvoju in 

nadgradnji, ki vključuje prilagoditve in pakete po meri različnih vrst odjemalcev. Aktivno 

želijo pristopiti tudi k obstoječim odjemalcem ter nadgraditi sodelovanje z akviziterji, ki se je 

v zadnjem času izkazalo kot zelo pomembno in pozitivno. (Podjetje H 2017b) 

Za učinkovito komunikacijo z odjemalci pa v podjetju H deluje tudi kontaktni center, ki z 

jasno določenimi pravili in usmeritvami skrbi za podajanje informacij v zvezi z računi, s 

trgom, s ponudbo in z drugimi povezanimi tematikami, ki klicatelje zanimajo. Klicni center je 

zelo pomemben člen, saj predstavlja stik med podjetjem in odjemalci ter s svojim 
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profesionalnim delovanjem poskrbi, da so odjemalci usmerjeni k pravi osebi za rešitev 

določenih težav ali dilem. Delovanje klicnega centra temelji na jasnih, točnih in iskrenih 

odgovorih ter spoštovanju vseh odjemalcev, ki svojo komunikacijo izražajo na različne 

načine. Operaterji kontaktnega centra se ukvarjajo tudi z reševanjem reklamacij, s podajanjem 

usmeritev glede postopkov sprememb in nasvetov ter si prizadevajo, da bo že sama 

komunikacija s stranko predstavljala konkurenčno prednost pred drugimi in pripomogla k 

zadovoljstvu trenutnih in potencialnih odjemalcev. (Podjetje H 2017c) 
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7 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA POVEZANOSTI TRŽENJSKO-

KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI DOBAVITELJEV ELEKTRIČNE 

ENERGIJE Z ODLOČITVAMI GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV 

7.1 Načrtovanje kvantitativne raziskave  

Načrtovanje kvantitativne raziskave smo opredelili že v prvem poglavju magistrske naloge. 

Na podlagi znanih dejstev in lastnih opažanj v dejanskih življenjskih situacijah smo opredelili 

raziskovalni problem, ki smo ga zaznali zaradi naših opažanj in izkušenj na delovnem mestu 

operaterja kontaktnega centra enega izmed dobaviteljev električne energije v Sloveniji. 

Odločili smo se, da bomo primarne podatke zbrali z metodo anketiranja, oblikovali smo 

anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen na tri sklope. Zastavili smo vprašanja različnih tipov: 

zaprtega tipa, kjer so bili možni odgovori že podani, polodprtega tipa, kjer so bila podana 

vprašanja zaprtega tipa, imela pa so tudi možnost odprtega odgovora pod »drugo«, vprašanja 

s 5-stopenjsko Likertovo lestvico ter vprašanja odprtega tipa. Pri načrtovanju naše 

kvantitativne raziskave smo določili tudi metode statistične obdelave in ustrezno testno 

statistiko, s katero smo preizkusili zastavljene hipoteze. 

Opredelili smo tudi statistično populacijo, iz katere je bil izbran naš vzorec. Zajemala je 

prebivalce oz. gospodinjske odjemalce električne energije v izbrani distribucijski regiji, kjer 

je locirano tudi njihovo domače gospodinjstvo. Drugi pogoj je bil, da se anketiranci z 

električno energijo ne oskrbujejo na način samooskrbe, to pomeni, da nimajo lastnega 

proizvodnega vira električne energije, spodnjo starostno mejo anketirancev pa smo postavili 

pri 27. letu starosti. Takrat se mladi v Sloveniji v povprečju odločijo za selitev iz primarne 

družine v ločeno/lastno gospodinjstvo, s tem pa naj bi postali tudi odgovornejši z vidika 

poplačila življenjskih stroškov, med katere spada poraba električne energije. Glede na to smo 

sklepali tudi, da šele ob lastni skrbi za stroške porabe električne energije temu namenijo več 

pozornosti. Načrtovali smo anketirati od 150 do 200 anketirancev.  

7.2 Izvedba raziskave 

7.2.1 Pridobivanje podatkov 

V fazi pridobivanja primarnih podatkov smo na izbranem vzorcu izvedli anketiranje. Potekalo 

je preko anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih 

izkušenj, zajemal pa je tri različne sklope. V prvem sklopu smo zastavili socio-demografska 

vprašanja, vezana na starost, spol in trenutni zaposlitveni status. V drugem sklopu smo 

zastavili vprašanja, ki so bila povezana z ozaveščenostjo odjemalcev in s poznavanjem 

ključnih dejstev v zvezi z oskrbo z električno energijo. V tretjem sklopu pa so bila zastavljena 
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vprašanja vezana predvsem na trženjske aktivnosti dobaviteljev električne energije, 

zaznavanje le-teh s strani odjemalcev in odločitev za menjavo dobavitelja električne energije. 

Zbiranje podatkov s pomočjo anketiranja je potekalo na dva načina, in sicer preko spletne 

ankete, ki smo jo pripravili s pomočjo orodja za spletne ankete 1ka ter na običajen način, tako 

da smo anketirancem razdelili ali poslali anketne vprašalnike v fizični obliki. Za spletno in 

fizično anketiranje smo se odločili predvsem zaradi različne starosti anketirancev, saj je 

veliko starejših ljudi neveščih uporabe spleta in spletnih orodij, zato smo vprašalnik 

prilagodili tako, da je bil dosegljiv in razumljiv za vse starostne skupine.  

Anketiranje je potekalo v mesecu oktobru 2017. Ker je slučajnost zelo težko zagotoviti, smo 

uporabili neslučajen, priložnostni vzorec, ki je bil oblikovan in izbran na podlagi najlažje 

dosegljivih enot. Uporabili smo tudi metodo snežne kepe, kar pomeni, da smo na začetku 

anketiranja anketni vprašalnik razdelili oz. poslali določenemu številu ljudi ter jih prosili, da 

anketni vprašalnik posredujejo dalje svojim znancem, sorodnikom, sodelavcem. (Malhotra 

2002, 355, po Kržin 2015, 5) Tako nam je vsak začetni anketiranec prinesel določeno število 

dodatno izpolnjenih vprašalnikov, proces anketiranja pa se je tako zelo hitro razvejal in nas 

pripeljal do zastavljenega števila anketirancev, ki smo ga dosegli v manj kot tednu dni.  

7.2.2 Obdelava in analiza podatkov 

Pri obdelavi in analizi podatkov smo glede na namen uporabili naslednje statistične analize, ki 

smo jih izvedli s programoma SPSS in Excel: 

 opisne statistične analize (deskriptivna statistika); analizirali in opisali smo pridobljene 

podatke z vidika velikosti vzorca, odstotkov, frekvenc, minimalne in maksimalne 

vrednosti, srednje vrednosti in razpršenosti, 

 inferenčne statistične analize (sklepna statistika); kjer smo preverjali zastavljene hipoteze 

ter jih na podlagi ustrezne testne statistike zavrnili ali pa sprejeli. Pri tem smo uporabili t-

test in regresijsko analizo.  

7.3 Analiza rezultatov raziskovanja 

Načrtovali smo anketirati od 150 do 200 ljudi, zastavljen cilj smo dosegli, pridobili smo 188 

anketnih vprašalnikov. Kot že omenjeno, smo minimalno starostno mejo postavili pri 27. 

letih, zato smo vse mlajše anketirance izločili iz vzorca. Razlog za izločitev iz vzorca je bila 

tudi lokacija njihovega domačega gospodinjstva; izločili smo vse tiste, katerih gospodinjstva 

se ne nahajajo na lokaciji izbranega elektrodistribucijskega podjetja M, ki pa ga zaradi 

internih podatkov podjetja, ki smo jih navedli v predhodnem poglavju, ne smemo razkriti. 

Prav tako pa smo izločili tudi tiste anketirance, ki se v domačem gospodinjstvu oskrbujejo na 

način samooskrbe, kar pomeni, da imajo lastni proizvodni vir električne energije, za porabo 

električne energije pa so jim zaračunane drugačne postavke kot »običajnemu« 
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gospodinjskemu odjemalcu. Zaradi vseh treh navedenih razlogov smo skupno izločili 32 

anketnih vprašalnikov, ki niso ustrezali okvirom našega vzorca. Kot podmnožica naše 

populacije, ki jo sestavljajo gospodinjski odjemalci električne energije na lokaciji izbranega 

elektrodistribucijskega podjetja, ki so stari vsaj 27 let in se ne oskrbujejo na način 

samooskrbe, je naš vzorec tako zajemal ustreznih 156 enot. V nadaljevanju so predstavljena 

vsa vprašanja iz anketnega vprašalnika, podatki, ki smo jih pridobili iz odgovorov, ter njihove 

vrednosti, srednje vrednosti in deleži posameznih odgovorov. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na starost anketiranca. Na sliki 15 je prikazana starostna 

struktura anketirancev, deleža tistih, ki spadajo v starostno skupino od 27 do 40 let in pa v 

skupino od 41 do 65 let, sta zanimivo enaka. 2,56 % anketirancev spada v starostno skupino 

66 let in več.  

 

Slika 15: Starosta struktura anketirancev 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na spol anketiranca. Zanimivo so bile med anketiranci 

skoraj dve tretjini moških in le dobra tretjina žensk, prikaz je viden na sliki 16. 
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Slika 16: Spol anketirancev 

Tretje vprašanje se je nanašalo na trenutni zaposlitveni status anketirancev. Kar 76,3 % vseh 

anketirancev je zaposlenih, 9,6 % anketirancev je samozaposlenih, ostalih 14,10 % pa 

zajemajo študentje, upokojenci in brezposelni anketiranci. 

Na začetku ankete smo se osredotočili na osnovna vprašanja, zanimalo nas je na primer, kako 

pomembna je za anketirance oskrba z električno energijo pri vsakodnevnih opravilih, na 

delovnem mestu in v življenju nasploh. Odgovori so prikazani na sliki 17.  

 

Slika 17: Pomen električne energije 
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Velika večina anketirancev, kar 82,50 %, je odgovorila, da je na lestvici od 1 do 5 električna 

energija zanje zelo pomembna in ji podala oceno 5. Že tukaj lahko povzamemo, da je, kot 

smo v teoretičnem delu zapisali, električna energija za ljudi zelo pomembna dobrina, kar je z 

odgovori potrdila večina naših anketirancev. Izmed anketirancev pa sta dva odgovorila 

(1,30 %), da je zanju električna energija zelo nepomembna dobrina.  

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci ocenili posamezno dobrino glede na pomembnost. 

Tudi tukaj so bile možne ocene od 1 – sploh ni pomembna do 5 – zelo je pomembna, dobrine 

pa so lahko imele enako visoko oceno, torej ni bilo potrebno uporabiti različnih ocen za 

posamezno dobrino. Dane dobrine so bile elektrika, voda, internet, plin ter hrana in pijača. Na 

sliki 18 je prikazan odstotek anketirancev, ki so posamezni dobrini namenili oceno 5 in jo 

tako označili za zanje zelo pomembno. Pri odgovarjanju anketiranci niso bili omejeni, tako da 

so lahko isto oceno podelili tudi več kot eni dobrini. Za anketirance je najpomembnejša 

dobrina voda, ki je prejela 94,30 % najvišjih ocen. Sledita hrana in pijača z 72,70 %, na 

tretjem mestu elektrika s 66,20 %. Internet je zelo pomemben le za 19,50 % anketirancev, plin 

pa zgolj za 14,30 % anketirancev.  

 

Slika 18: Pomen dobrin 

V drugem sklopu anketnega vprašalnika so se vprašanja navezovala na poznavanje trga 

električne energije oziroma na ključna dejstva, udeležence ter njihove naloge, ki jih 

opravljajo. Anketirance smo najprej vprašali, kdo je njihov distributer električne energije. 

Tukaj je bil pravilen odgovor le eden, saj je elektrodistributer odvisen od preskrbovalnega 

območja oz. distribucijske lokacije, kjer je locirano njegovo gospodinjstvo. V kolikor je 

anketiranec v začetnem delu anketnega vprašalnika odgovoril, da se njegovo merilno mesto 

oziroma gospodinjstvo nahaja na območju M regije, potem je tudi elektrodistributer znan in je 
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to podjetje M. Pri tem vprašanju večina anketirancev ni imela težav, 87 % jih je na vprašanje 

odgovorilo pravilno, vendar je treba opozoriti na dejstvo, da so imeli možne odgovore 

ponujene. Prav zato nas je zanimalo tudi, ali bi anketiranci znali odgovoriti na vprašanje, kdo 

je njihov elektrodistributer, če možni odgovori na bi bili podani. 66,9 % anketirancev je 

odgovorilo, da bi odgovor vedeli tudi brez ponujenih možnosti, 33,1 % anketirancev pa brez 

pomoči ne bi znalo odgovoriti. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na dobavitelje električne energije. Zanimalo nas je, katero 

podjetje anketirancu dobavlja električno energijo in ali bi na vprašanje znali odgovoriti, v 

kolikor ne bi imeli ponujenih odgovorov. 84,6 % anketirancev bi na vprašanje znalo 

odgovoriti tudi brez pomoči ponujenih odgovorov, 15,4 % pa brez pomoči na vprašanje ne bi 

znalo odgovoriti. Glede na dane odgovore na vprašanje, kdo je njihov dobavitelj električne 

energije, je na sliki 19 prikazan delež merilnih mest, ki jim posamezni dobavitelj dobavlja 

električno energijo. Večina anketirancev pogodbe o dobavi električne energije nima več 

sklenjene s tradicionalnim dobaviteljem – podjetjem H, ampak s podjetjem D. Tradicionalni 

dobavitelj H je sicer po tržnem deležu glede na merilna mesta na drugem mestu. Ostali 

dobavitelji si delijo dobro četrtino trga, ki ga pokriva naš vzorec. 

 

Slika 19: Dobavitelji električne energije 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali anketiranci vedo, s katero enoto se meri poraba 

električne energije, ki je zapisana tudi na vsakem računu, ki ga odjemalci prejmejo za porabo 

električne energije. 85,7 % anketirancev je pravilno odgovorilo, da so to kilovatne ure, 6,5 % 

anketirancev je odgovorilo napačno, in sicer, da so to kilometri, volti ali pa amperi, 7,8 % pa 

je bilo neopredeljenih. 
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Pri naslednjem vprašanju smo podali enajst trditev, anketiranci pa so morali pri posamezni 

trditvi označiti, ali menijo, da velja za distributerja ali dobavitelja električne energije. Vsaka 

trditev je imela le en pravilen odgovor. S tem vprašanjem smo želeli preveriti, koliko so 

anketiranci ozaveščeni o ključnih dejstvih, ki niso kompleksna in ne zahtevajo poglobljenega 

znanja, ampak zajemajo osnove oskrbe z električno energijo in bi jih morali vedeti vsi 

odjemalci. Odgovori na trditve so bili tudi ključni pri preverjanju prve hipoteze, ki sledi v 

nadaljevanju, v preglednici 6 pa so prikazani rezultatih šestih trditev od enajstih. Osredotočili 

smo se na tri trditve, ki so anketirancem povzročile največ težav, in na tri tiste, na katere so 

večinoma odgovorili pravilno. 

Preglednica 6: Pravilni odgovori 

 
dobavlja 

energijo 

vzdrževanje 

sistema 
račun 

letni popis 

števca 
opomin 

izberemo 

sami 

povprečje 1,14 1,78 1,25 1,81 1,79 1,16 

V preglednici smo se osredotočili na ocenjeno vrednost povprečja pri posamezni trditvi. 

Vrednost 1 ali eno točko je pridobil vsak, ki je na vprašanje odgovoril pravilno, vrednost 2 ali 

dve točki pa tisti, ki je na vprašanje odgovoril napačno. Glede na ocenjena povprečja, ki so 

vidna v preglednici 6 lahko razberemo, da so imeli anketiranci najmanj težav z odgovori na 

vprašanje o tem, kdo dobavlja električno energijo, in so v večini odgovorili pravilno, kar 

prikazuje tudi vrednost ocenjenega povprečja 1,14, ki je najbližja vrednosti 1. Uspešni so bili 

tudi pri odgovarjanju na vprašanje o tem, koga lahko izberemo sami, kjer se vrednost 

ocenjenega povprečja nahaja pri 1,16. Na tretjem mestu pa se po pravilnosti odgovorov 

nahaja račun oziroma vprašanje, kdo nam pošlje račun za električno energijo. Da je to 

dobavitelj, je pravilno odgovorilo 75 % anketirancev. Največ težav je anketirancem 

povzročilo vprašanje o tem, kdo izvede letni popis števca, kjer je le 19 % anketirancev 

pravilno odgovorilo. Večina jih meni, da to stori dobavitelj, kar pa ne drži. Letni popis je v 

domeni elektrodistributerja – kakor tudi vse, kar se tiče tehničnega vidika oskrbe in dobave 

električne energije. Anketiranci so napačno odgovorili tudi na vprašanje o tem, kdo pošlje 

opomin za neplačan račun, pravilni odgovor je podalo le 21 % anketirancev, napačno pa je 

tudi njihovo mišljenje, da za vzdrževanje elektroenergetskega sistema skrbi elektrodistributer, 

kar je menilo 22 % anketirancev. 

Oskrba z električno energijo je kot produkt po kakovosti in značilnosti enaka, ne glede na to, 

kateri dobavitelj nam jo dobavi. Za nemoteno oskrbo in vzdrževanje elektroenergetskega 

sistema namreč skrbijo elektrodistributerji, ki so vezani na lokacijo našega gospodinjstva, 

zato so možnosti, da bo prišlo do izpada električne energije ali vzdrževalnih del, enake ne 

glede na to, katerega dobavitelja si izberemo. Ker iz lastnih izkušenj opažamo, da odjemalci 

tega ne vedo, smo to preverjali tudi pri naših anketirancih. Vprašanje se je glasilo: »Ali ste 

vedeli, da je oskrba z električno energijo kot produkt po kakovosti in značilnostih enaka, ne 
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glede na to, kateri dobavitelj vam jo dobavlja?« Kot lahko vidimo na sliki 20, je z »da« 

odgovorilo le 7,1 % anketirancev, kar 92,9 % anketirancev pa je na vprašanje odgovorilo z 

»ne«. Ker večina anketirancev ne ve, da je stopnja diferenciacije električne energije kot 

dobrine ničelna, lahko sklepamo, da to pomembno vpliva tudi pri njihovi odločitvi za 

menjavo dobavitelja, kaže pa tudi na to, da niso ozaveščeni v veliki meri. 

 

Slika 20: Poznavanje kakovosti in značilnosti električne energije 

Pri oskrbi z električno energijo se odjemalci žal ne moremo izogniti računu, ki ga mesečno 

prejmemo za porabo električne energije. Ker je na računu veliko postavk, nas je zanimalo, 

kako razumljiv se anketirancem zdi račun, ki ga prejmejo. Pri tem so lahko svoje vedenje 

podali z oceno od 1 – zelo nerazumljiv do 5 – zelo razumljiv. Na sliki 21 so prikazani 

odgovori anketirancev. Večina anketirancev, 44,30 %, je podala oceno 3, zelo razumljiv je le 

10,90 % anketirancev, razumljiv se zdi 30,10 % anketirancev, nerazumljiv ali pa zelo 

nerazumljiv je 7 %, ostalih 7,70 % pa je bilo neopredeljenih. Glede na to, da je strošek 

električne energije na mesečni ravni eden izmed višjih stroškov gospodinjstva, bi bilo 

smiselno, da se tisti odjemalci, ki skoraj ne vedo, kaj plačujejo na računu za električno 

energijo, o tem pozanimajo in izobrazijo. Na ta način bodo lažje sprejemali tudi odločitve za 

izbiro dobavitelja in presojali med različnimi ponudbami. Ker je na računu edina postavka, ki 

se od dobavitelja do dobavitelja razlikuje, energija, je pomembno, da odjemalci vedo, da za 

primerjavo mesečnega stroška upoštevajo samo ceno energije, saj ostalo ostane 

nespremenjeno. 
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Slika 21: Razumljivost računa za električno energijo 

Račun, ki ga odjemalci prejmemo, je odvisen tudi od tega, kakšen način obračunavanja 

mesečne porabe električne energije velja za njegovo gospodinjstvo. Zanimalo nas je, ali 

anketiranci vedo, na kakšen način jim dobavitelj zaračuna mesečno porabo. Odgovori so 

prikazani na sliki 22. 

 

Slika 22: Način obračunavanja mesečne porabe 

35,10 % anketirancev obkrožilo, da imajo doma števec, ki nima daljinskega odčitavanja, zato 

stanje števca mesečno odčitajo in sporočijo sami. S 26,60 % sledijo anketiranci, ki prav tako 

nimajo daljinskega odčitavanja, vendar stanja sami ne odčitajo, ampak mesečno plačajo 

predvideno porabo oz. pavšal, ki je preračunan na podlagi zadnjega popisanega stanja števca, 

ki ga enkrat letno izvede elektrodistributer. 16,90 % jih ima števec z vzpostavljenim 
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daljinskim odčitavanjem, 3,90 % anketirancev stanje števca javi le nekajkrat letno, da se 

pavšal prilagodi, 9,70 % pa presenetljivo ne ve, na kakšen način jim je zaračunana poraba 

električne energije na mesečni ravni. 7,80 % anketirancev načina obračunavanja ni opredelilo.  

Za konec drugega sklopa anketnega vprašalnika smo anketirance prosili, da samoocenijo 

svojo stopnjo ozaveščenosti in poznavanja ključnih dejstev v zvezi z oskrbo z električno 

energijo. Ocena 1 ali 1. stopnja pomeni, da zase menijo, da je njihova stopnja ozaveščenosti 

zelo nizka, ocena 5 ali 5. stopnja pa zelo visoka. Kot je prikazano na sliki 23, je skoraj 

polovica anketirancev zase menila, da se nahajajo na 3. stopnji ozaveščenosti, kot zelo dobro 

svoje poznavanje ključnih dejstev pa ocenjuje le 5,10 %. Stopnjo dejanske ozaveščenosti 

anketirancev smo v nadaljevanju prikazali tudi pri preizkušanju naše hipoteze H1. 

 

Slika 23: Samoocena ozaveščenosti 

V zadnjem, tretjem sklopu anketnega vprašalnika so se vprašanja navezovala predvsem na 

menjavo dobavitelja električne energije, orodja trženjskega komuniciranja, njihovo 

zaznavanje in razloge za menjavo dobavitelja. Najprej nas je zanimalo, ali anketiranci vedo, 

da si lahko že od 1. 7. 2007 prosto izberejo dobavitelja električne energije za svoje 

gospodinjstvo. Kar 17,3 % ni vedelo, da imajo že deset let proste roke pri izbiri dobavitelja 

električne energije, 72,4 % anketirancev je s tem bilo seznanjenih, 10,3 % anketirancev pa je 

bilo neopredeljenih.  

Zanimalo nas je tudi, kolikokrat so v domačem gospodinjstvu že zamenjali dobavitelja. Glede 

na to, da se povprečno število menjav v Sloveniji povečuje, smo bili presenečeni, da kar 

37,8 % odjemalcev še nikoli ni zamenjalo dobavitelja. 53,8 % je dobavitelja zamenjalo le 

enkrat, 7,1 % pa dvakrat, trikrat ali več kot trikrat. Ostalih 1,3 % anketirancev je bilo 

neopredeljenih. Dinamika menjav je prikazana na sliki 24.  



 

 84 

 

Slika 24: Dinamika menjav dobavitelja 

Pri naslednjem vprašanju smo vprašali, kaj je bil glavni razlog, da so anketiranci, ki 

dobavitelja niso zamenjali še nikoli, odločili za obstoj pri primarnem dobavitelju. Kot vidimo 

na sliki 25, se največ anketirancev, 36,40 %, za menjavo še ni odločilo, ker so s 

tradicionalnim dobaviteljem H zadovoljni, 21,60 % anketirancev pravi, da se za menjavo še 

niso odločili, ker jim ustreza, da se poslovna enota tradicionalnega dobavitelja nahaja v 

neposredni bližini. 19,30 % anketirancev je menilo, da vedo, da prihranek pri menjavi ni 

ogromen, 11,40 % anketirancev je pri primarnem dobavitelju H ostalo zaradi tradicije, 7,90 % 

anketirancev je menilo, da jim tradicionalni dobavitelj H nudi ugodno ceno. 3,40 % 

anketirancev sploh ni vedelo, da je menjava dobavitelja možna, kar ponovno kaže na 

pomanjkanje ozaveščenosti. 

 

Slika 25: Razlog za obstoj pri tradicionalnem dobavitelju 
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Kot navaja tudi Agencija za energijo, ki je nadzornica in regulator trga električne energije, si 

dobavitelji električne energije med seboj konkurirajo predvsem z uporabo različnih trženjskih 

orodij. Nas je zanimalo, kateri je glavni razlog, da so se anketiranci, ki so dobavitelja že 

zamenjali, za menjavo odločili. Možni odgovori so bili: nižja cena kilovatne ure, dodatne 

ugodnosti v obliki popustov ali kuponov, nezadovoljstvo s prejšnjim dobaviteljem, možnost 

dodatnih storitev (npr. telekomunikacijske storitve, plin itd.), odziven klicni center za pomoč 

uporabnikom ali drugi razlogi. Na sliki 27 je prikazana razdelitev odgovorov anketirancev, iz 

katere je razvidno, da je bila glavni dejavnik za menjavo dobavitelja možnost dodatnih 

ugodnosti, med katere večinoma spadajo akcijske ponudbe, kuponi za nakup, popust pri drugi 

storitvi podjetja itd. To je vplivalo kar na 48,80 % anketirancev. Drugi največkrat podan 

razlog je bila nižja cena kilovatne ure, ki je prepričala kar 34,60 % anketirancev, ki so že 

menjali dobavitelja. Nekaj se jih je za menjavo odločilo zaradi nezadovoljstva s primarnim 

dobaviteljem, nekatere je prepričal odziven kontaktni center, kjer so prejeli koristne in 

pozitivne informacije, nekaterim pa je bila všeč možnost dodatnih storitev (plin, 

telekomunikacijske storitve itd.) Drugih razlogov ni podal nihče, neopredeljenih pa je bilo 

10,30 % anketirancev. 

 

Slika 26: Razlog za menjavo dobavitelja 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo tudi, kaj je bila glavna spodbuda, ki je anketiranca 

pritegnila in vplivala na njegovo odločitev za menjavo dobavitelja. Anketiranci so imeli na 

voljo obisk akviziterja na domu, ki se kot ena izmed orodij trženjskega komuniciranja izvaja 

vse pogosteje in je zelo pogosta spodbuda in orodje trženjskega komuniciranja, oglaševanje v 

medijih, ki zajema tako televizijske in radijske kot tudi spletne in druge oglase, nasvet 

prijatelja, sorodnika, znanca, klic v kontaktni center ali drugi stik s podjetjem in pa možnost 

brez spodbud. Največ anketirancev, kar 42,10 %, je odgovorilo, da jih je k menjavi 
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dobavitelja spodbudil nasvet prijatelja, sorodnika ali znanca, kar kaže na močan vpliv 

predajanja informacij od ust do ust. Drugi najbolj pogost odgovor je bil oglaševanje, ki je za 

menjavo spodbudil kar 25,30 % anketirancev, zanimivo sledi odgovor brez spodbude z 

18,90 %, klic v kontaktni center ali drugi stik s podjetjem z 8,40 %, na zadnjem mestu pa 

presenetljivo obisk akviziterja na domu, kar je bila spodbuda le za 5,30 % anketirancev. 

 

Slika 27: Spodbuda za menjavo dobavitelja 

Dobaviteljev električne energije je na trgu vsako leto več, zato nas je zanimalo, ali anketiranci 

to opažajo. Večina, 87,1 %, jih to opaža, le 0,7 % anketirancev tega ne opaža, ostalih 12,2 % 

pa pravi, da s tem ne ukvarjajo.  

Povečanje števila dobaviteljev električne energije pomeni tudi obsežnejšo ponudbo in več 

trženjsko-komunikacijskih aktivnosti, s katerimi želijo dobavitelji pridobiti čim več novih 

odjemalcev ter zadržati obstoječe. Zanimalo nas je, ali anketiranci te aktivnosti oz. orodja 

trženjskega komuniciranja zaznavajo. 73,9 % anketirancev je odgovorilo, da jih zaznavajo, le 

3,8 % jih ne zaznava, 11,5 % anketirancev pravi, da se s tem ne ukvarjajo, 10,8 % pa jih je 

neopredeljenih. 

Želeli smo izvedeti tudi, v kolikšni meri zaznavajo, da se dobavitelji električne energije 

trudijo doseči obstoječe in potencialne odjemalce z različnimi orodji trženjskega 

komuniciranja. Svojo oceno oz. občutke so podali s številkami od 1 do 5. Številka 1 je 

pomenila, da trženjsko-komunikacijskih aktivnosti oz. uporabe orodij sploh ne zaznavajo, 

številka 5 pa da jih zelo zaznavajo. Na sliki 28 so prikazani odgovori anketirancev. Več kot 

tretjina anketirancev, 34,40 %, je podala oceno 4, kar pomeni, da trženjsko-komunikacijske 

aktivnosti zaznava, druga tretjina, 33,80 %, je podala oceno 3, kar pomeni, da aktivnosti niti 

zaznava, niti ne zaznava, le 1,30 % anketirancev omenjenih aktivnosti sploh ne zaznava, 

8,40 % anketirancev jih ne zaznava, 11,70 % pa zelo, 10,40 % anketirancev je neopredeljenih. 
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Zaznavanje trženjsko-komunikacijskih aktivnosti smo uporabili tudi pri preverjanju tretje 

hipoteze, ki je predstavljena v nadaljevanju. 

 

Slika 28: Zaznavanje trženjsko-komunikacijskih aktivnosti 

Ker dobavitelji električne energije pri komuniciranju z odjemalci in tudi ostalimi deležniki 

uporabljajo različna trženjsko-komunikacijska orodja, nas je zanimalo, katero je tisto, ki ga 

anketiranci najbolj opažajo. Poleg tradicionalnih petih orodij smo za lažje razumevanje 

pripisali tudi primer posameznega orodja. Na sliki 29 so prikazani odgovori.  

 

Slika 29: Trženjsko-komunikacijske aktivnosti 
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Kot pričakovano je največ anketirancev opazilo oglaševanje, sledi pospeševanje prodaje. 

Najmanj opazni so stiki z javnostmi in publiciteta, osebna prodaja ali akviziterstvo ter 

neposredno trženje pa sta prav tako opažena v zelo majhni meri.  

Zanimalo nas je tudi, ali anketiranci menijo, da orodja trženjskega komuniciranja na splošno 

vplivajo na odločitve odjemalcev za menjavo dobavitelja električne energije. Odgovarjali so v 

razponu od 1 – sploh ne vplivajo do 5 – zelo vplivajo, odgovori pa so prikazani na sliki 30.  

 

Slika 30: Vpliv trženjsko-komunikacijskih aktivnosti 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na vpliv, ki so ga tovrstna trženjsko-komunikacijska 

orodja imela na odločitev anketirancev za menjavo ali pa obstoj pri trenutnem dobavitelju. 

Trženjsko-komunikacijska orodja oz. aktivnosti so pri odločitvi za menjavo ali obstoj pri 

trenutnem dobavitelju popolnoma vplivala na 8,5 % anketirancev. 17,3 % anketirancev je 

podalo oceno 4, kar pomeni, da so aktivnosti vplivale nanje in njihovo odločitev, 27,1 % jih je 

povedalo, da so vplivala le delno, 20 % jih je dejalo, da so niso vplivala, 27,1 % pa jih je 

odgovorilo, da trženjske aktivnosti nanje sploh niso vplivale.  

Med lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem in njegovim hčerinskim podjetjem, ki je v 

proučevani regiji tradicionalni dobavitelj, ter odjemalci ne smemo pozabiti na tradicionalno 

vez in prisotnost blagovne znamke z dolgoletno prepoznavnostjo in tradicijo. Zanimalo nas je, 

ali anketiranci menijo, da blagovna znamka vpliva na odločitev za menjavo ali obstoj pri 

dobavitelju električne energije. Kot je prikazano na sliki 31, je največ anketirancev, 40,90 %, 

odgovorilo, da blagovna znamka po njihovem mnenju niti vpliva, niti ne vpliva (ocena 3).  
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Slika 31: Vpliv blagovne znamke na odločitev za menjavo ali obstoj 

Za konec smo anketirance vprašali, kaj pogrešajo pri trenutnem dobavitelju oz. kaj jim ni všeč 

ali pa če imajo mogoče za dobavitelja kakršenkoli predlog. Tukaj so si bili odgovori med 

seboj zelo podobni, večina anketirancev trenutno pri dobavitelju ne pogreša nič, zanj nima 

nobenega predloga oziroma je z dobaviteljem zadovoljna. Tisti, ki so predlog podali, so 

navedli, da si želijo nižjo ceno električne energije, kakšno akcijsko ponudbo, mobilno 

aplikacijo, več paketov na izbiro ter bolj strokovno podajanje informacij pri klicu v kontaktni 

center. Eden izmed anketirancev je predlagal, da naj dobavitelj zagotavlja manjšo tarifo (MT) 

tudi med prazniki in še kakšen dan med tednom in ne samo med vikendi. Tukaj se tudi kaže 

nizka stopnja ozaveščenosti, saj dobavitelj na prehajanje med VT in MT nima vpliva, za to 

skrbi elektrodistributer, ki poskrbi tudi za namestitev ustrezne ure, ki MT beleži tudi med 

prazniki, ki so med tednom. Še en zanimiv predlog oziroma komentar anketiranca se je glasil, 

da se s predlogi ne ukvarja, račun plača brez razmišljanja, saj meni, da se več kot to ne da 

narediti. 

7.4 Preverjanje zastavljenih hipotez 

V načrtu kvantitativne raziskave smo si zastavili štiri hipoteze, s katerimi smo izrazili naše 

trditve glede proučevane problematike. Ker pri uporabi vzorca obstaja tveganje, da je naša 

ocena napačna, smo se pri preverjanju vseh štirih hipotez omejili na 5-odstotno tveganje oz. 

p = 0,05. Posamezno hipotezo smo potrdili, v kolikor je bila statistična stopnja tveganja 

manjša od 0,05, in zavrnili, v kolikor je bila večja od 0,05.  
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7.4.1  Prva hipoteza 

H1: Stopnja ozaveščenosti gospodinjskih odjemalcev v zvezi s ključnimi elementi oskrbe in 

porabe električne energije je nizka. 

S prvo hipotezo smo želeli ugotoviti, kako ozaveščeni so gospodinjski odjemalci v zvezi s 

ključnimi elementi oskrbe in porabe električne energije. Hipotezo smo oblikovali na podlagi 

lastnih opažanj in izkušenj, da so odjemalci pomanjkljivo ozaveščeni ali celo energetsko 

premalo pismeni, pa pišejo tudi raziskovalci energetske stroke.  

V anketnem vprašalniku smo tako v sklopu enega vprašanja zastavili 11 trditev, anketiranci 

pa so morali označiti, ali trditev velja za distributerja ali dobavitelja električne energije. 

Podane trditve so se nanašale na osnovna dejstva, ki naj bi jih pri porabi električne energije 

poznal vsak gospodinjski odjemalce, oblikovali pa smo jih na podlagi tematike, ki jo 

zaznavamo kot najbolj problematično in nejasno med odjemalci. Vsaka trditev je imela le en 

pravilen odgovor. Glede na pravilnost odgovorov smo anketirance razvrstili v skupino 

ozaveščenih (visoka stopnja ozaveščenosti) ali neozaveščenih odjemalcev (nizka stopnja 

ozaveščenosti). Pravilnemu odgovoru vsakega anketiranca smo dodelili vrednost 1 oz. 1 

točko, napačnemu odgovoru pa vrednost 2 oz. 2 točki. Manj točk, kot je posamezni 

anketiranec zbral, bolj pravilno je na vprašanja odgovoril, večjo pravilnost odgovorov pa smo 

izenačili z višjo stopnjo ozaveščenosti. Pri računanju povprečne vrednosti smo ugotovili, da je 

večina anketirancev v povprečju dosegla 13 točk, kar pomeni, da so v povprečju odgovorili 

pravilno na 9 vprašanj in napačno na dve vprašanji. Za razvrščanje v skupino ozaveščenih ali 

neozaveščenih anketirancev smo si postavili mejo pri osmih pravilnih odgovorih in treh 

napačnih odgovorih, kar pomeni 14 zbranih točk. Med neozaveščene anketirance oz. 

anketirance, ki so na nizki stopnji ozaveščenosti, smo uvrstili tiste, ki so zbrali 14 ali več točk, 

med ozaveščene anketirance oz. tiste, ki so na visoki stopnji ozaveščenosti, pa tiste, ki so 

zbrali manj kot 14 točk. Za testiranje prve hipoteze smo uporabili t-test za en vzorec, s 

katerim smo preverili, ali so anketiranci v povprečju dosegli 14 točk ali več. Povzetek 

rezultatov testa je prikazan v preglednici 7. 

Preglednica 7: Povzetek rezultatov t-testa za vzorec  

 
t p 

pravilni odgovori 96,553 ,000 

Glede na izračunano statistično stopnjo tveganja (p), ki je manjša od 0,05 (p < 0,05), lahko 

trdimo, da je bila naša domneva pravilna. Test je pokazal, da so anketiranci v povprečju 

dosegli 14 točk ali več kot 14 točk, kar kaže na nizko stopnjo ozaveščenosti. Iz tega sledi, da 

lahko našo prvo hipotezo potrdimo in trdimo, da je stopnja ozaveščenosti gospodinjskih 

odjemalcev v zvezi s ključnimi elementi oskrbe in porabe električne energije nizka. 
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7.4.2 Druga hipoteza 

H2: Neozaveščeni gospodinjski odjemalci se statistično pogosteje odločijo za menjavo 

dobavitelja električne energije.  

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali se za menjavo dobavitelja pogosteje odločajo 

neozaveščeni ali ozaveščeni odjemalci. Na podlagi lastnih opažanj smo domnevali, da se za 

menjavo pogosteje odločijo tisti odjemalci, ki niso ozaveščeni v veliki meri, saj želijo 

prihraniti, vendar ključnih dejstev ne poznajo dobro, kar pripelje do nepremišljenih odločitev 

za menjavo dobavitelja. Na kakšni stopnji ozaveščenosti so anketiranci, smo ugotovili že pri 

preizkušanju prve hipoteze. Glede na število pravilnih odgovorov smo jih razvrstili v dve 

skupini, in sicer na ozaveščene in neozaveščene odjemalce. S t-testom za dva neodvisna 

vzorca smo nato pri neozaveščenih odjemalcih preverili statistične razlike med 

ozaveščenostjo odjemalca in dinamiko menjav dobavitelja. Za testiranje druge hipoteze smo 

uporabili t-test za preverjanje statističnih razlik med stopnjo ozaveščenosti in dinamiko 

menjav dobavitelja. V preglednici 8 je prikazan povzetek rezultatov t-testa. 

Preglednica 8: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje razlik med ozaveščenostjo 

odjemalcev in menjavami dobavitelja 

   

 Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti varianc 

F p p 

neozaveščeni 

odjemalci 

Enakost varianc je 

predpostavljena 
1,078 ,301 ,242 

Enakost varianc ni 

predpostavljena 
  ,251 

Izračunana statistična stopnja tveganja (p) je večja od 0,05 (p > 0,05), zato se moramo 

vzdržati vsakršnega sklepanja, da se neozaveščeni gospodinjski odjemalci statistično 

pogosteje odločijo za menjavo dobavitelja. Ker tega ne moremo trditi, H2 zavrnemo. To 

pomeni, da ne moremo trditi, da se za menjavo dobavitelja električne energije statistično 

pogosteje odločajo neozaveščeni gospodinjski odjemalci.  

7.4.3  Tretja hipoteza 

H3: Aktivnosti trženjskega komuniciranja dobaviteljev električne energije pri gospodinjskih 

odjemalcih statistično pomembno vplivajo na število menjav dobavitelja.  

Pri tretji hipotezi smo preverjali, ali obstaja korelacija med obstojem oz. zaznavanjem 

trženjskih aktivnosti in številom menjav dobavitelja posameznega odjemalca. Zanimalo nas 

je, ali se tisti odjemalec, ki trženjske aktivnosti zaznava v večji meri, pogosteje odloči za 
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menjavo dobavitelja, tisti, ki pa trženjske aktivnosti zaznava v manjši meri, pa se za menjavo 

ne odloči. Pri preizkušanju hipoteze smo uporabili regresijsko analizo in t-test za preverjanje 

obstoja korelacije med odvisno in neodvisno spremenljivko. S pomočjo regresijske analize 

smo ugotavljali, ali trženjske aktivnosti dobaviteljev električne energije, ki jih odjemalci 

zaznavajo, statistično pomembno vplivajo na število menjav dobavitelja pri gospodinjskih 

odjemalcih. Definirali smo tudi preizkus, s pomočjo katerega smo se prepričali, ali se 

odjemalci, ki trženjske aktivnosti zaznavajo v večji meri, v povprečju pogosteje odločijo za 

menjavo dobavitelja. V preglednici 9 je prikazan povzetek regresijske analize. 

Preglednica 9: Povzetek regresijske analize za preverjanje statističnih razlik 

vpliva trženjskih aktivnosti na menjave dobaviteljev 

 
Standardizirani koeficienti 

t p 

Beta 

konstanta 
 

9,862 ,000 

trženjske aktivnosti ,347 4,598 ,000 

Analiza podatkov je pokazala, da je statistična stopnja tveganja (p) manjša od 0,05 (p < 0,05). 

To pomeni, da obstaja 0,0 % možnosti, da odločitev za menjavo dobavitelja ni posledica 

zaznavanja trženjskih aktivnosti, ampak drugih razlogov. Korelacijski koeficient znaša 0,347, 

kar kaže na linearno, pozitivno in šibko povezanost med stopnjo zaznavanja trženjskih 

aktivnosti in številom menjav dobavitelja. Tretjo hipotezo lahko na podlagi pridobljenih 

rezultatov preverjanja potrdimo in trdimo, da aktivnosti trženjskega komuniciranja 

dobaviteljev električne energije pri gospodinjskih odjemalcih statistično pomembno vplivajo 

na število menjav dobavitelja.  

7.4.4 Četrta hipoteza 

H4: Blagovna znamka dobavitelja električne energije statistično pomembno vpliva na 

odločitve gospodinjskih odjemalcev za zamenjavo dobavitelja. 

Pri četrti hipotezi smo domnevali, da blagovna znamka dobavitelja električne energije vpliva 

na odločitev za menjavo oz. obstoj pri tradicionalnem dobavitelju. Pomen blagovne znamke 

smo povezali s tradicijo, prepoznavnostjo in z zaupanjem, saj so tradicionalni dobavitelji 

primarni dobavitelji odjemalcev. Zanimalo nas je, ali se odjemalci, ki še nikoli niso zamenjali 

dobavitelja in so zvesti tradicionalnemu dobavitelju, za menjavo niso odločili prav zaradi 

tradicije, zaupanja in navezanosti na tradicionalnega dobavitelja in njegovo blagovno znamko 

ali pa so se za obstanek pri prvotnem dobavitelju odločili zaradi drugih razlogov, kot so 

zadovoljstvo, bližina poslovne enote, ugodne cene, ker niso vedeli, da je menjava možna, ali 

zato, ker vedo, da prihranek pri menjavi dobavitelja ni ogromen. Na voljo so imeli tudi odprt 
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odgovor, vendar se zanj ni odločil nihče. Pri analizi podatkov smo ugotovili, da se za menjavo 

dobavitelja še ni odločilo 59 anketirancev. Pri razlogih za obstoj pri primarnem dobavitelju pa 

smo prejeli 88 odgovorov, saj so na vprašanje odgovorili tudi nekateri izmed tistih 

anketirancev, ki so dobavitelja že zamenjali. Sklepamo, da ne vedo dobro, kaj pomeni 

menjava dobavitelja, ali pa so v mislih imeli distributerja, kar kaže na to, da niso ustrezno 

ozaveščeni o splošnih dejstvih. Zaradi neustreznih odgovorov smo anketirance, ki so 

odgovorili, da so dobavitelja že zamenjali, a so hkrati podali tudi razlog za obstoj, izločili. Pri 

t-testu smo upoštevali samo odgovore tistih anketirancev, ki so odgovorili, da dobavitelja še 

niso zamenjali. V preglednici 10 je viden povzetek rezultatov t-testa, s katerim smo preverili 

razlike med razlogi za menjavo dobavitelja. 

Preglednica 10: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje razlik med tradicijo in    

drugimi razlogi 

   

 Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti varianc 

F p p 

razlogi za 

menjavo 

Enakost varianc je 

predpostavljena 
56,804 ,000 ,012 

Enakost varianc ni 

predpostavljena  
  ,001 

Pri preizkušanju hipoteze smo uporabili t-test, s katerim smo za dva neodvisna vzorca, razlog 

tradicija in drugi razlogi, preverili statistične razlike. Ugotovili smo, da je statistična stopnja 

tveganja (p) manjša od 0,05 (p < 0,05), zato H4 lahko sprejmemo. Potrdimo lahko, da 

blagovna znamka dobavitelja električne energije statistično pomembno vpliva na odločitve 

gospodinjskih odjemalcev za zamenjavo dobavitelja.  

7.5 Ugotovitve raziskovanja 

Po analizi podatkov izvedene raziskave smo ugotovili, da je za naše anketirance električna 

energija zelo pomembna dobrina za opravljanje domačih opravil, na delovnem mestu in v 

življenju nasploh. Kljub zavedanju in »priznanju«, da električno energijo za življenje in 

bivanje nujno potrebujejo, pa smo v začetnem delu ugotovili, da poznavanje osnovnih dejstev, 

ki bi jim zelo koristila pri odločitvah in pogledu na oskrbo z električno energijo nasploh, ni 

ravno opazno. Pri vprašanju, kjer so odjemalci izrazili samooceno ozaveščenosti, je ta v 

povprečju znašala 3,10, kar odraža srednjo ozaveščenost. Njihova samoocena se je pri 

preverjanju prve hipoteze potrdila, saj smo ugotovili, da je bila naša domneva o 

neozaveščenosti gospodinjskih odjemalcev v povprečju nizka. Pri preverjanju prve hipoteze 

smo s trditvami ugotavljali poznavanje ključnih zadev, ki jih že pri našem delu opažamo kot 

nejasne za odjemalce. Potrdili smo, da njihovo poznavanje ključnih dejstev oskrbe z 
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električno energijo ni najboljše, saj v povprečju niso pravilno odgovorili na zastavljena 

vprašanja in dosegli meje, ki smo jo postavili za preverjanje ozaveščenosti. Poleg tega, da je 

nizka ozaveščenost slabost za odjemalce same, pa vpliva tudi na ostale deležnike 

elektroenergetskega sistema. V največji meri to občutijo dobavitelji električne energije, ki so 

pogosto prvi subjekt, na katerega se odjemalec obrne v primeru nejasnosti, vprašanj ali težav. 

Neozaveščenost jim torej velikokrat ni v prid, saj prejmejo pritožbe in negativne komentarje 

tudi za stvari in dejanja, za katera niso odgovorni in nanje nimajo vpliva. Zato bi bilo 

priporočljivo, da se dobavitelji kot prvi deležniki pričnejo seznanjati s problemom 

neozaveščenosti in skušajo na to čim bolj vplivati in jo izboljšati, seveda pa neozaveščenosti 

ne smejo zanemariti tudi ostali deležniki. Ko smo odjemalce vprašali, kdo je njihov distributer 

in kdo dobavitelj električne energije, jih je kar nekaj priznalo, da brez ponujenih možnosti 

pravilnega odgovora ne bi vedeli. Tako lahko sklepamo, da so tudi predstave anketirancev o 

tem, kaj je zadolžitev posameznega deležnika, napačne. V naši raziskavi smo ugotovili tudi, 

da večina gospodinjskih odjemalcev sploh ne ve, da je električna energija kot produkt po 

kakovosti in vseh značilnostih popolnoma enaka, ne glede na to, katerega dobavitelja 

izberemo, zato je temeljno vprašanje, zakaj se dobavitelji sploh trudijo z diferenciacijo 

ponudbe.  

Ker smo pred izvedbo raziskave zaradi lastnih opažanj in izkušenj sklepali, da se 

neozaveščeni odjemalci pogosteje odločijo za menjavo dobavitelja, smo bili presenečeni, ko 

smo po statističnem preverjanju drugo hipotezo zavrgli. Pri svojem delu smo namreč priča res 

presenetljivim zgodbam, kako se odjemalci, večkrat tisti, ki so občutno zmedeni in nevedni, 

pustijo prepričati v menjavo dobavitelja, brez kakršnegakoli razmisleka in največkrat slepo 

verjamejo akviziterjem na terenu, ki skušajo pridobiti nove odjemalce. Z raziskavo smo 

ugotovili, da stopnja ozaveščenosti ni pokazatelj pogostosti menjave dobavitelja. V nalogi 

smo večkrat omenili tudi, da je trženje zelo pomembna funkcija vsakega podjetja, ker je 

dobaviteljev zaradi odprtega trga vse več, pa so orodja trženjskega komuniciranja ključna pri 

pridobivanju odjemalcev. Odgovori naših anketirancev so pokazali, da jih večina opaža, da je 

na trgu prisotnih vse več dobaviteljev električne energije. Navedli pa so tudi opažanja, da 

dobavitelji z odjemalci komunicirajo s pomočjo različnih trženjsko-komunikacijskimi orodij. 

Ta orodja imajo vpliv prav na menjavo dobavitelja, ki se izvede vsako leto pogosteje. 

Ugotovili smo, da so tudi naši anketiranci aktivni pri menjavi dobavitelja, saj jih je več kot 

50 % že zamenjalo dobavitelja. Najpogostejša razloga za menjavo sta sodeč po odgovorih 

anketirancev cena kilovatne ure in dodatne ugodnosti, ki jih odjemalci prejmejo ob menjavi, 

kar kaže na pomemben vpliv pospeševanja prodaje kot trženjsko-komunikacijskega orodja za 

odločitev za menjavo dobavitelja. Zanimiva ugotovitev je bila tudi spodbuda, zaradi katere so 

se anketiranci odločili za menjavo – največkrat je bil to nasvet bližnjega, kar kaže na 

pomembnost še enega trženjsko-komunikacijska orodja, in sicer trženja od ust do ust, sicer pa 

je bilo v raziskavi ugotovljeno tudi, da je med anketiranci najpogosteje opaženo 

komunikacijsko orodje oglaševanje. Njegova glavna značilnost je doseganje velikega števila 

ljudi, zato je popolnoma logično, da je to orodje tisto, ki so ga odjemalci najbolj zaznali in 
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opazili. Ugotovili smo, da večina anketirancev meni, da trženjsko-komunikacijska orodja 

vplivajo na odločitev odjemalcev za menjavo dobavitelja, v kar nekaj primerih pa so vplivala 

tudi na njihovo odločitev. Pri preizkušanju tretje hipoteze smo ugotovili, da je bila naša 

domneva, da pojav, obstoj in zaznavanje trženjsko-komunikacijskih aktivnosti dobaviteljev 

električne energije pomembno vplivajo na odločitev odjemalca za menjavo dobavitelja, 

pravilna. Korelacija med tema dvema spremenljivkama je pozitivna, zato lahko trdimo, da 

večja mera zaznavanja ali pojavljanja trženjskega komuniciranja pomembno vpliva na 

odločitev za menjavo dobavitelja. Kljub prizadevanjem dobaviteljem, ki se borijo za nove 

odjemalce, pa se nekateri vseeno še nikoli niso odločili za menjavo dobavitelja. Glavni razlog 

za obstoj pri primarnem dobavitelju je zadovoljstvo, pomembno prednost pa odjemalcem 

predstavljata tudi bližina poslovne enote dobavitelja in tradicija. Ker je zadovoljstvo tudi 

merilo kakovosti, lahko rečemo, da je bila ta ključna za obstoj nekaterih pri primarnem 

dobavitelju. Z izvajanjem storitev na bolj kakovosten način si podjetje zagotovi tudi višjo 

stopnjo diferenciacije, zato dani odgovori anketirancev vsekakor pričajo o pozitivnem 

delovanju tradicionalnega dobavitelja v M regiji. Odjemalci med drugim menijo tudi, da 

blagovna znamka pomembno vpliva na odločitev za menjavo ali obstoj pri trenutnem 

dobavitelju. S četrto hipotezo pa smo dokazali tudi, da tradicija blagovne znamke dobavitelja 

električne energije vpliva na odločitev odjemalca za zamenjavo dobavitelja ali obstoj, poleg 

tradicije pa smo ugotovili vpliv tudi vseh ostalih razlogov.  

7.6 Predlogi za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso 

Naziv tradicionalni dobavitelj v Sloveniji nosi pet dobaviteljev električne energije, ki so 

hčerinska podjetja lokalnih elektrodistributerjev. Po odprtju trga in vstopu novih dobaviteljev 

so bili tradicionalni dobavitelji izpostavljeni izgubi primarnih odjemalcev, kar se je v 

današnjih časih sicer nekoliko umirilo. Kljub temu, da se je odprla možnost pridobivanja 

novih odjemalcev iz drugih distribucijskih enot, pa je drastično znižanje tako rekoč 

podarjenega števila odjemalcev velik minus. Dinamiko odhodov pri enem izmed 

tradicionalnih dobaviteljev v Sloveniji smo predstavili tudi v prehodnem poglavju, kjer smo 

prikazali, da je bilo zmanjšanje tržnega deleža v primarni distribucijski vse prej kot 

zanemarljivo. Zaradi tega se nam zdi smiselno, da se tradicionalni dobavitelji osredotočijo na 

tiste odjemalce, ki so jim kljub vsem spodbudam in tržnim dregljajem ostali zvesti in še nikoli 

niso zamenjali dobavitelja. Glede na to, da so pri večini storitev opazne le ugodnosti, 

namenjene novim strankam, je smiselno, da se nagradi in pritegne tudi »stare« in zveste 

odjemalce, ki lahko s časom postanejo preveč pasivni in hitro padejo pod vpliv konkurentov.  

Po izvedeni raziskavi, analizi podatkov in naših ugotovitvah predlagamo, da tradicionalni 

dobavitelji dopolnijo in nadgradijo svoj načrt trženjskega komuniciranja, saj je to po besedah 

mnogih specialistov glavno sredstvo za doseganje konkurenčne prednosti. Naš predlog 

vključuje osredotočenje na orodje pospeševanja prodaje, ki bo vključevalo ponudbo za 
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odjemalce, ki so primarnemu dobavitelju zvesti že od vsega začetka. Ker je pospeševanje 

prodaje orodje, ki mu podjetja namenijo več kot polovico proračuna trženjskega 

komuniciranja, naj dobavitelji skrbno pripravijo načrt in oblikujejo cilje trženjske kampanje. 

Z oblikovanjem ponudbe za zveste odjemalce jih bodo dobavitelji nagradili, povečali njihovo 

zadovoljstvo in jih tudi odvrnili od zamenjave dobavitelja. Prav ti odjemalci, ki dobavitelja še 

nikoli niso zamenjali, so namreč zelo pogosto tarča intenzivnega nagovarjanja s strani 

konkurentov. Poleg pospeševanja prodaje pa naj se dobavitelji osredotočijo tudi na druga 

trženjsko-komunikacijska orodja in jih uporabijo tako, da bodo sovpadala.  

Drugi ključni predlog, ki ga podajamo za nadaljnjo poslovno prakso, pa zajema osredotočenje 

na stike z javnostjo in publiciteto, ki jih, kot smo ugotovili, anketiranci ne opažajo v veliki 

meri. Ker je orodje stiki z javnostjo in publiciteta ključni vir informacij, ki povečuje 

zanimanje in vpliva na ozaveščenost vseh deležnikov, predlagamo, da bi dobavitelji v 

sodelovanju z Agencijo za energijo in ostalimi deležniki oblikovali informativno knjižico ali 

podobno gradivo, s katerim bi dodatno ozaveščali odjemalce. Knjižico bi lahko kot prilogo 

računa enkrat letno poslali po pošti, objavljena pa bi bila tudi spletnih straneh dobaviteljev, 

distributerjev in Agencije za energijo. Pri izvajanju osebne prodaje oz. akviziterstev na terenu 

bi knjižico odjemalcem posredovali tudi akviziterji, dostopna pa bi bila tudi v poslovnih 

enotah dobaviteljev. Zaradi že tako velike nasičenosti z informacijami, bi bilo smiselno, da je 

knjižica izdelana enotno ne glede na dobavitelja ali deležnika, ki bi jo posredoval ali objavil. 

Gradivo bi zajemalo ključna dejstva v zvezi z oskrbo z električno energijo, pojasnila 

pristojnosti in nalog posameznega udeleženca sistema ter osnovne ključne podatke o 

delovanju trga na letni ravni. Poleg tega bi lahko preko informativne knjižice odjemalce 

obveščali tudi o novostih s področja energetike. S tem ne bi koristili le odjemalcem in 

pripomogli k dvigu njihove ozaveščenosti, ampak bi to pozitivno vplivalo tudi na dobavitelje 

in na ostale udeležence elektroenergetskega sistema. Pojasnila, strnjena v takšnem 

informativnem gradivu, bi pritegnila pozornost, pripomogla pa bi tudi k zmanjšanju 

reklamacij, nejasnosti in tudi preobremenjenosti kontaktnih centrov podjetij, kjer se kot prvi 

stik med odjemalcem in dobaviteljem ali distributerjem vsakodnevno srečujejo z osnovnimi 

vprašanji. Na ta način bi se hitreje in učinkoviteje rešilo bolj zahtevna vprašanja in težave, ki 

zahtevajo večjo poglobitev. Ker na energetsko nepismenost opozarjajo tudi strokovnjaki s 

področja energetike, bi se v taki informativni knjižici lahko združilo tudi vsa pomembna 

dejstva, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in pomen obnovljivih virov energije. Tako 

bi pripomogli k lastnemu zadovoljstvu, povečanju ozaveščenosti in tudi varovanju okolja.  

Proučevano področje ponuja še veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. Glede na naše 

ugotovitve menimo, da bi se bilo potrebno najprej osredotočiti na problem nizke 

ozaveščenosti, ki tako odjemalcem kot tudi drugim deležnikom energetskega sistema ne 

koristi. S poglobljenimi raziskavami bi bilo najprej potrebno ugotoviti, katero področje je 

tisto, ki ga odjemalci najmanj razumejo, ter oblikovati ustrezne ukrepe za povečanje 

ozaveščenosti. Na ta način bi potem lahko odjemalce najprej opozorili na pomanjkanje 



 

 97 

informacij, jih ustrezno izobrazili in usmerili v primeru dodatnih vprašanj. Dobavitelji bi na 

primer povečanje ozaveščenosti lahko dosegli že samo z izrazitejšim osredotočenjem na 

trženjsko-komunikacijsko orodje stiki z javnostmi in publiciteta. Problematika, ki smo jo 

opredelili, omogoča tudi nadaljnje raziskovanje slovenskega trga električne energije in 

ključnih dejavnikov, ki vplivajo na menjave dobaviteljev ter povezanost trženjsko-

komunikacijskih orodij na obnašanje odjemalcev. Raziskava s tega področja bi najbolj 

koristila dobaviteljem in jim pomagala pri snovanju nadgrajenih trženjsko-komunikacijskih 

aktivnosti, s pomočjo katerih bi pridobili nove odjemalce in zadržali obstoječe. 

7.7 Prispevek magistrske naloge k stroki 

V magistrski nalogi smo po proučitvi teoretičnih dejstev izvedli raziskavo, kjer smo ugotovili, 

da obstaja povezava med zaznavanjem trženjsko-komunikacijskih aktivnosti in menjavo 

dobavitelja električne energije. Poleg tega smo ugotovili tudi, da je stopnja ozaveščenosti 

gospodinjskih odjemalcev v zvezi s ključnimi dejstvi oskrbe in porabe električne energije 

nizka. Po analizi podatkov in podanih ugotovitvah menimo, da smo podali zanimiva 

izhodišča, ki omogočajo tudi nadaljnjo raziskovanje področja ozaveščenosti gospodinjskih 

odjemalcev o električni energiji kot eni izmed ključnih dobrin, potrebnih za življenje. Poleg 

tega so naše ugotovitve lahko povod, da se celoten elektroenergetski sistem posveti nizki 

ozaveščenosti in ukrepa na tem področju. Ključnega pomena je tudi ugotovitev, da odjemalci 

trženjsko-komunikacijske aktivnosti zaznavajo v veliki meri, zato sta potrebni dodatna 

nadgradnja in posodobitev trženjskega načrta dobaviteljev električne energije. Smiselno je, da 

se raziskovalci osredotočijo tudi na ključne razloge za menjavo dobavitelja. 

Kljub temu, da smo raziskavo izvedli samo v eni izmed petih distribucijskih regij, menimo, da 

je stanje drugod po Slovenije primerljivo z ugotovljenim. To trdimo zato, ker smo pri delu v 

kontaktnem centru enega izmed dobaviteljev električne energije nenehno v stiku z 

gospodinjskimi odjemalci iz vseh petih distribucijskih regij v Sloveniji, med katerimi pa ne 

opažamo velikih razlik. Ugotovitve naše raziskave so tako lahko osnova za proučitev vseh 

distribucijskih regij v Sloveniji, tradicionalnim dobaviteljem pa raziskava podaja v razmislek 

problematiko odhajanja primarnih odjemalcev in priporoča nadaljnje raziskave in usmeritve. 

Ocenjujemo, da je izvedena raziskava o povezanosti med zaznavanjem trženjsko-

komunikacijskih aktivnosti in menjavo dobavitelja električne energije ključni prispevek 

magistrske naloge k stroki na področju trženja in trženjskega komuniciranja na izbranem 

področju raziskovanja. 
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8  SKLEP 

Sodobna družba nas na vsakem koraku zasipa z različnimi informacijami, ki jih spretno 

absorbiramo in uporabimo v našem vsakdanu. Prevečkrat so to informacije, ki za nas nimajo 

velikega pomena, ampak so posledica našega načina življenja, razvoja informacijske 

tehnologije in čedalje bolj okrnjene zasebnosti. Velikokrat je tako, da ravno stvari, ki bi jih 

človek moral vedeti in so zanj pomembne, raje presliši ali pa se z njimi ne ukvarja. Prav to se 

je izkazalo pri oskrbi z električno energijo, saj smo naša opažanja in delovne izkušnje potrdili 

in ugotovili, da gospodinjski odjemalci, ki se oskrbe z električno energijo poslužujejo 

praktično na vsakem koraku našega življenja, sploh ne poznajo ključnih dejstev, ki so pri tem 

osnovnega pomena.  

V magistrski nalogi smo raziskovali in proučevali povezanost trženjsko-komunikacijskih 

aktivnosti z menjavami dobavitelja električne energije ter ozaveščenost gospodinjskih 

odjemalcev o ključnih dejstvih oskrbe in porabe električne energije. Ugotovili smo, da so 

odjemalci v povprečju neozaveščeni, kar je presenetljivo predvsem zato, ker je račun, ki ga 

prejmemo za porabo električne energije, pogosto eden izmed višjih v gospodinjstvu. Če je 

določena stvar za človeka pomembna, potem bi sklepali, da o njej ve veliko, jo pozna in zna 

tudi argumentirati določena stališča, ki jih v zvezi z njo ima. Pričakovali bi, da bi odjemalci 

več pozornosti namenili pridobivanju informacij o tem, kar je zanje pomembno z vidika 

stroškov in osnovnih dobrin, namesto tega pa večina ne pozna niti glavnih nalog udeležencev 

elektroenergetskega sistema – dobavitelja in distributerja, s katerima imamo tudi mi kot 

odjemalci neposredno povezavo. Sklepamo, da se odjemalci sploh ne zavedajo, da jim 

primanjkuje znanja in poznavanja ključnih stvari, zato se tudi ne ukvarjajo preveč s 

pridobivanjem novih informacij. Zaradi nepoznavanja sebi po nepotrebnem nalagajo dodatno 

delo, izgubljajo čas in velikokrat tudi živce, čemur smo priča prav pri delu v kontaktnem 

centru enega izmed dobaviteljev električne energije. Ne glede na to, da je sam 

elektroenergetski sistem zelo kompleksen in zahteva veliko znanja, je ozaveščenost glede 

njegovih osnovnih značilnosti nujna. Informacije, ki bi povečale ozaveščenost odjemalcev, so 

na voljo na vsakem koraku, za dodatno informiranje odjemalcev pa bi veliko lahko naredili 

tudi dobavitelji, ki so največkrat »prva pomoč«, na katero se odjemalci obrnejo v primeru 

vprašanj v zvezi z električno energijo, ne glede na to, ali so zanje odgovorni ali ne. Pri 

preverjanju naših domnev smo tudi ugotovili, da stopnja ozaveščenosti odjemalca ni povezana 

z odločitvijo za menjavo dobavitelja. Potrdili pa smo domnevo, da odjemalci trženjsko-

komunikacijske aktivnosti dobaviteljev zaznavajo v veliki meri, njihovo zaznavanje in obstoj 

pa sta povezana tudi z odločitvijo za menjavo dobavitelja. Ker imajo trženjsko-

komunikacijske aktivnosti vpliv na obnašanje odjemalcev, bi lahko dobavitelji s 

posodobitvijo trženjsko-komunikacijskega načrta in z novimi pristopi stikov z javnostjo in s 

publiciteto ter z drugimi orodji na nevsiljiv način močno vplivali tudi na povečanje 

ozaveščenosti, s čimer bi tudi sebi olajšali delovanje in preprečili nepotrebne obtožbe in 

reklamacije. Dobavitelji so namreč pogosto tisti deležnik elektroenergetskega sistema, na 
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katerega se odjemalec najprej obrne, zato ne smejo zanemariti vprašanj, ki jih prejmejo, 

ampak morajo začeti razmišljati v smeri ozaveščenosti. Vprašajo naj se, kaj odjemalce 

največkrat zanima, zakaj je temu tako in kako bi jim lahko pomagali, da bi se soočili z vsemi 

dilemami. V tej smeri je koristno, da oblikujejo tudi določene usmeritve in načine, s katerimi 

bodo odjemalcem čim bolj približali svet električne energije, jih o njem podučili, dodatno 

ozavestili in jim ponudili dostop do vseh pomembnih informacij. Na ta način bodo dobavitelji 

ustvarili in okrepili odnose z odjemalci, kar je tudi glavni cilj trženja, ki je v sodobnem svetu 

veliko bolj usmerjen prav k odnosom z odjemalci. Glavni cilj trženja je zadovoljitev potreb in 

želj odjemalcev. Če pa želimo, da je ravno naše podjetje tisto, ki ga odjemalec izbere, pa se 

moramo osredotočiti tudi na trženjsko komuniciranje. S tem podjetje predstavlja sebe, svoje 

produkte in ideje, vpliva na pridobivanje novih odjemalcev, vlagateljev ali poslovnih 

partnerjev. Poleg tega vpliva tudi na povečanje ugleda podjetja in izpodbija napačne 

informacije o podjetju. Trženjsko komuniciranje je tudi eden glavnih razlogov in spodbud, da 

se vsako leto izvede več postopkov menjave dobavitelja.  

Trg električne energije letos praznuje deseto obletnico od odprtja tudi za gospodinjske 

odjemalce, ko je oskrba z električno energijo postala tržna dejavnost. Ta mejnik je razlog, da 

se je dinamičnost dogajanja na trgu povečala, vsako leto pa je na trgu prisotnih vse več 

dobaviteljev, ki poleg osnovne storitve dobave električne energije ponujajo tudi dodatne 

storitve, s katerimi skušajo diferencirati svojo ponudbo. Ker je električna energija kot produkt 

enaka ne glede na to, kateri dobavitelj nam jo dobavi, so prav dodatne storitve velikokrat tista 

konkurenčna prednost, ki jo dobavitelji uporabijo pri pridobivanju novih odjemalcev in 

zadržanju obstoječih. Odjemalec med ponudbami najlažje presodi, če nima težav s 

poznavanjem sistema in osnovnih dejstev, ozaveščenost pa mu pomaga tudi pri racionalni 

odločitvi, katerega dobavitelja izbrati. Na izbiro ponudbe in dobavitelja pogosto vplivajo tudi 

trženjsko-komunikacijske aktivnosti, s pomočjo katerih dobavitelji spretno nagovarjajo 

odjemalce in vplivajo na njihovo odločitev za menjavo dobavitelja. Ta je sicer velikokrat 

nepremišljena in pospešena s trženjskimi prijemi, kjer pa spet igrata veliko vlogo 

ozaveščenost in poznavanje ključnih dejstev. Na eni strani imamo odjemalce, za katere je 

menjava dobavitelja že nekaj vsakdanjega, na drugi pa so še vedno takšni, ki so zvesti 

svojemu tradicionalnemu dobavitelju in kljub odprtemu trgu in pestri ponudbi še vedno niso 

zamenjali dobavitelja. V naši raziskavi smo ugotovili tudi, da na odločitev za obstoj pri 

primarnem dobavitelju vpliva tudi tradicija, vendar je zaradi vse pogostejših menjav 

dobavitelja čisto mogoče, da nas bodo tudi zvesti odjemalci zapustili. Na podlagi tega smo 

podali tudi predloge za poslovno prakso, kjer naj se tradicionalni dobavitelji osredotočijo na 

aktivnosti, s katerimi bodo zadržali primarne odjemalce in preprečili njihov odhod k drugemu 

dobavitelju. 

Naše raziskovalne ugotovitve so pokazale, da je možnosti za nadaljnje raziskovanje še veliko. 

Najprej se je potrebno osredotočiti na problem ozaveščenosti odjemalcev in pripraviti 

ustrezne ukrepe za dodatno informiranje, poleg tega pa se je smotrno poglobiti tudi v razloge 
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za menjavo dobavitelja in vpliv posameznih trženjsko-komunikacijskih orodij na 

gospodinjske odjemalce. 

Čeprav se v današnjem času vse vrti okoli denarja, tudi ta pogosto ne odtehta človeških 

vrednot, zadovoljstva in zaupanja. Cena kilovatne ure je gotovo pomemben dejavnik pri 

odločitvi za izbiro dobavitelja, a nas je še vedno veliko takšnih, ki nam več kot deset evrov 

mesečnega prihranka pomenijo zanesljivost, odgovornost in tradicija. So človeške vrednote, 

ki pomembno vplivajo na odnos med dobaviteljem in odjemalcem. Ni vse v denarju in 

mamljivih ponudbah, velikokrat raje izberemo prijazno besedo, praktičen nasvet in nesebično 

pomoč, pa čeprav to pomeni nekaj evrov več iz našega mesečnega proračuna. Glede na bitko 

na trgu električne energije pa je vseeno smiselno, da se o pomembnih stvareh pozanimamo in 

izobrazimo, saj tako koristimo sebi in svojim bližnjim ter bomo lahko pravilno presojali in 

sprejemali odločitve v poplavi različnih trženjskih aktivnosti in prijemov.
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. Pri 

svoji magistrski nalogi raziskujem povezanost trženjskega komuniciranja dobaviteljev 

električne energije z odločitvami gospodinjskih odjemalcev ter njihovo ozaveščenostjo. 

Prosila bi vas, da odgovorite na spodnji anketni vprašalnik in mi s tem pomagate do 

pridobitve potrebnih podatkov za raziskovalni del moje magistrske naloge. Prosim, da na 

vprašanja odgovarjate po vrsti, brez pomoči drugih in preverjanja podatkov na spletu ali na 

drugačen način, saj bom le tako lahko ugotovila dejansko stanje, ki me zanima. Anketa je 

popolnoma anonimna in vam ne bo vzela več kot pet minut časa. 

 

PRVI SKLOP 

 

1. V katero starosto skupino spadate? 

a) Do 27 let.  

b) 27–40 let. 

c) 41–65 let. 

č) 66 let in več.     

 

2. Spol: 

a) Moški. 

b) Ženski. 

 

3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

a) Študent. 

b) Zaposlen. 

c) Upokojenec. 

č) Brezposeln. 

d) Samozaposlen. 

e) Drugo:________________________________. 

 

4. Ali je vaše domače gospodinjstvo locirano na področju M regije? (*Zaradi zaupnosti 

internih podatkov, ki sem jih navedla v magistrski nalogi, tega vprašanja ne smem javno 

razkriti, ampak je bilo vidno samo v dejanski anketi.) 
a) Da. 

b) Ne. 

 

5. Ali je vaše merilno mesto vključeno v shemo samooskrbe (imate lastni proizvodni vir 

električne energije, s katerim skušate pokriti letno potrebo po električne energiji)? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

6. Ali se vam zdi oskrba z električno energijo pomembna pri vsakdanjih opravilih, na 

delovnem mestu in v življenju nasploh? (obkrožite) 

zelo nepomembna – 1 2 3 4 5 – zelo pomembna
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7. Ocenite posamezno dobrino po pomembnosti. (1 – zelo nepomembna, 5 – zelo 

pomembna) 

Elektrika voda plin internet hrana in pijača 

     

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kdo je vaš distributer električne energije? 

a) Elektro Ljubljana. 

b) Elektro Maribor. 

c) Elektro Celje. 

č) Elektro Gorenjska. 

d) Elektro Primorska. 

 

Ali bi na to vprašanje znali odgovoriti, če ne bi imeli ponujenih odgovorov? 

___________________________________ 

 

2. Kdo je vaš dobavitelj električne energije? 

a) E 3. 

b) GEN-I. 

c) PETROL. 

č) ECE. 

d) ELEKTRO ENERGIJA. 

e) ENERGIJA PLUS. 

f) TELEKOM SLOVENIJE. 

g) RWE. 

h) PETROL ENERGETIKA. 

i) ENERGIA GAS AND POWER. 

j) ENERGENTI PLUS.  

k) HEP ENERGIJA. 

l) Drugi. 

 

Ali bi na to vprašanje znali odgovoriti, če ne bi imeli ponujenih odgovorov? 

___________________________________ 

 

3. S katero enoto se meri poraba električne energije? 

a) Kilometri.  

b) Amperi. 

c) Kilovatne ure. 

č) Volti.
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4. Označite, ali spodaj navedene trditve po vašem mnenju veljajo za distributerja ali 

dobavitelja električne energije: 

 DISTRIBUTER DOBAVITELJ 

Skrbi za nemoteno oskrbo z električno energijo.   

Dobavlja električno energijo.   

Skrbi za vzdrževanje elektroenergetskega sistema.   

Pošlje nam račun za porabo električne energije.   

Poskrbi za števec v okvari.   

Uredi soglasje za priključitev, če želimo biti deležni 

oskrbe z električno energijo. 

  

Z njim sklenemo pogodbo o dobavi električne 

energije. 

  

Izvede letni popis števca v primeru, da nimamo 

daljinskega odčitavanja. 

  

Pošlje nam opomin o neplačanih obveznostih 

električne energije. 

  

Lahko ga izberemo sami.   

Ni ga mogoče zamenjati.   

 

5. Ali ste vedeli, da je oskrba z električno energijo kot produkt po kakovosti in 

značilnostih enaka ne glede na to, kateri dobavitelj vam jo dobavlja? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

6. Kakšen se vam zdi račun, ki ga prejmete za porabo električne energije? 

zelo nerazumljiv – 1 2 3 4 5 – zelo razumljiv 

 

7. Obkrožite način obračunavanja mesečne porabe električne energije, ki velja za vaše 

domače gospodinjstvo: 

a) Imamo števec z vzpostavljenim daljinskim odčitavanjem (stanje števca se mesečno zabeleži 

preko sistema, plačamo dejansko porabo). 

b) Imamo števec, ki nima daljinskega odčitavanja, zato stanje števca mesečno odčitamo in 

sporočimo sami. 

c) Imamo števec, ki nima daljinskega odčitavanja, stanja sami ne odčitavamo, ampak 

mesečno plačamo predvideno porabo (pavšal, ki je preračunan na podlagi zadnjega 

popisanega stanja števca). 

č) Stanje števca javimo le nekajkrat letno, da se prilagodi predvidena poraba. 

d) Ne vem, na kakšen način nam je zaračunana poraba električne energije. 
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8. Samoocenite vašo stopnjo ozaveščenosti in poznavanja ključnih dejstev v zvezi z 

oskrbo z električno energijo. 

zelo nizka – 1 2 3 4 5 – zelo visoka 

 

SKLOP 3 

1. Ali ste vedeli, da lahko že od 1. 7. 2007 prosto izberete dobavitelja električne energije 

za vaše gospodinjstvo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Kolikokrat ste v domačem gospodinjstvu že zamenjali dobavitelja električne energije? 

a) Še nikoli. 

b) Enkrat. 

c) Dvakrat. 

č) Trikrat. 

d) Več kot trikrat. 

e) Ne vem, kaj to pomeni. 

 

3. Če dobavitelja še niste zamenjali, zakaj ne? (izpolni, kdor še ni zamenjal dobavitelja) 

a) Nisem vedel, da je menjava možna. 

b) Z mojim primarnim/tradicionalnim dobaviteljem sem zadovoljen. 

c) Vem, da prihranek pri menjavi ni ogromen. 

č) Moj primarni/tradicionalni dobavitelj mi ponuja ugodno ceno. 

d) Zaradi tradicije (Elektro Primorska – E 3). 

e) Drugo:______________________________________________________. 

 

4. Če ste dobavitelja že zamenjali, kaj je bil glavni dejavnik za menjavo?  

a) Nižja cena kilovatne ure. 

b) Dodatne ugodnosti (npr. pri menjavi ste dobili kupon za Mercator ali nekaj podobnega). 

c) Nezadovoljstvo s prejšnjim dobaviteljem. 

č) Odziven klicni center za pomoč uporabnikom, kjer so me prepričali. 

d) Drugo:______________________________________________________. 

 

5. Če ste dobavitelja že zamenjali, kaj je bila glavna spodbuda, ki vas je ob danem 

dejavniku spodbudila za menjavo dobavitelja?  

a) Obisk akviziterja na domu. 

b) Oglaševanje v medijih (TV oglasi, radijski oglasi, internetni oglasi itd.). 

c) Brez spodbud. 

č) Nasvet prijatelja, sorodnika, znanca. 

d) Drugo:______________________________________________________. 

 

6. Ali opažate, da je na trgu prisotnih vse več dobaviteljev električne energije? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Se ne ukvarjam s tem. 
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7. Ali zaznavate, da dobavitelji električne energije komunicirajo z odjemalci in jih 

nagovarjajo z različnimi orodji trženjskega komuniciranja (oglaševanje po televiziji, 

radiu, prek spleta, akcijske ponudbe, obiski akviziterjev na domu itd.)? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Se ne ukvarjam s tem. 

 

8. V kolikšni meri zaznavate, da se dobavitelji električne energije trudijo doseči 

obstoječe in potencialne odjemalce z različnimi orodji trženjskega komuniciranja 

(oglaševanje po televiziji, radiu, prek spleta, akcijske ponudbe, obiski akviziterjev na 

domu itd.)? Obkrožite. 

sploh ne zaznavam – 1 2 3 4 5 – zelo zaznavam 

 

9. Katero izmed spodaj naštetih orodij trženjskega komuniciranja najbolj opažate pri 

dobaviteljih električne energije? 

a) Oglaševanje (primer: televizijski oglasi, radijski oglasi, internetni oglasi, letaki, reklamni 

panoji). 

b) Pospeševanje prodaje (primer: akcijska ponudba, ob sklenitvi prejmeš bon za Mercator, 

nagradna igra, darilca itd.). 

c) Neposredno trženje (primer: kataloška prodaja, telefonska prodaja, klicni centri, 

elektronsko trženje). 

č) Osebna prodaja (primer: akviziterstvo – zastopniki, ki vas obiščejo na domu). 

d) Stiki z javnostjo in publiciteta (primer: preko tiskovnih poročil, raznih srečanj, dobrodelnih 

prireditev, dnevov odprtih vrat, sponzorstev itd.). 

 

10. Ali se vam zdi, da zgoraj našteta orodja trženjskega komuniciranja na splošno 

vplivajo na odločitve odjemalcev za menjavo dobavitelja? 

sploh ne vplivajo – 1 2 3 4 5 – zelo vplivajo 

 

11. V kolikšni meri so tovrstna trženjsko-komunikacijska orodja vplivala na vašo 

odločitev za menjavo ali obstoj pri trenutnem dobavitelju? 

sploh niso vplivala – 1 2 3 4 5 – zelo so vplivala 

 

12. Ali menite, da blagovna znamka dobavitelja električne energije vpliva na odločitev 

za menjavo ali obstoj pri trenutnem dobavitelju? 

sploh ne vpliva – 1 2 3 4 5 – zelo vpliva 

 

13. Kaj pogrešate pri trenutnem dobavitelju, kaj vam ni všeč oz. kaj bi mu predlagali? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Najlepša hvala za sodelovanje!
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Rezultati t-testa za en vzorec za preverjanje prve hipoteze  

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pravilni_odgovori 154 13,5260 1,73845 ,14009 

 

 One-Sample Test 

 

 Test Value = 14 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

pravilni_odgovori 96,553 153 ,000 13,52597 13,2492 13,8027 
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Rezultati t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje druge hipoteze 

 

Group Statistics 

 
menjava dobavitelja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

neozaveščeni 

odjemalci 

nikoli 57 13,6667 1,86445 ,24695 

enkrat ali več 84 13,3095 1,70736 ,18629 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

neozaveščeni 

odjemalci 

Equal variances 

assumed 
1,078 ,301 1,174 139 

Equal variances not 

assumed 

  
1,155 113,146 

 

 Independent Samples Test   

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

neozaveščeni 

odjemalci 

Equal variances 

assumed 
,242 ,35714 ,30414 -,24420 ,95849 

Equal variances 

not assumed 
,251 ,35714 ,30934 -,25570 ,96999 
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Rezultati regresijske analize za preverjanje tretje hipoteze 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 trženjske_aktivnostib . Enter 

 

a. Dependent Variable: menjave dobavitelja 

b. All requested variables entered. 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,347a ,121 ,115 ,85043 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44,169 3 14,723 21,142 ,000b 

Residual 105,853 152 ,696   

Total 150,022 155    

 

a. Dependent Variable: menjave dobavitelja 

b. Predictors: (Constant), trženjske aktivnosti 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,202 ,122  9,862 ,000 

trženjske_aktivnosti ,370 ,080 ,347 4,598 ,000 
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Rezultati t-testa za dva neodvisna vzorca za preverjanje četrte hipoteze 

 

Group Statistics 

 razlogi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

niso_menjali 
tradicija 10 1,8806 ,19286  ,03145 

drugi_razlogi 49 1,8367 ,37344 ,05335 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

razlogi_menjave 

Equal variances 

assumed 
56,804 ,000 3,451 150 

Equal variances not 

assumed 

  
2,612 54,393 

 

 

 Independent Samples Test 

  

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

razlogi_menjave 

Equal variances 

assumed 
,012 ,14385 ,04169 ,06148 ,22622 

Equal variances not 

assumed 
,001 ,14385 ,05507 ,03346 ,25424 

 


