
 

 

M
E

L
IT

A
 M

O
R

E
T

T
I 

20
11

 
M

A
G

IS
T

R
SK

A
 N

A
L

O
G

A
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

MELITA MORETTI 

KOPER, 2011 

MAGISTRSKA NALOGA 





 

 

 

Koper, 2011 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

POMEN MARKETINŠKE KULTURE IN UGLEDA 

ZA FINANČNO USPEŠNOST PODJETJA 
Melita Moretti 

Magistrska naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Roberto Biloslavo 





III 

POVZETEK 

Učinkovitost in finančna uspešnost se uvrščata med najpomembnejše cilje podjetja. Z dobro 

izdelano in izvedeno poslovno strategijo se poveča finančna uspešnost podjetja. V pričujočem 

magistrskem delu sta opredeljena in raziskana pojma marketinške kulture in ugleda podjetja, 

ki pomembno vplivata na kakovost snovanja in izvedbe strategije. Na podlagi teoretičnih 

spoznanj je v srednje velikih in velikih podjetjih s področja zavarovalniških dejavnosti v 

Republiki Sloveniji izvedena raziskava o pomenu in vlogi marketinške kulture in ugleda za 

doseganje finančne uspešnosti podjetij. Na osnovi ugotovitev raziskave so podana priporočila 

za prakso in nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: marketinška kultura, ugled podjetja, finančna uspešnost, prepoznavnost, 

zadovoljstvo, konkurenčna prednost. 

SUMMARY 

Efficiency and financial performance are among the most important objectives of a company. 

A well devised and implemented business strategy increases the financial efficacy of the 

company. In this master’s thesis, we define the concept of marketing culture and the 

reputation of a company, which have a significant impact on the quality of planning and on 

the implementation of business strategy. On the basis of theoretical knowledge, a survey was 

done in medium size and large size insurance companies in the Republic of Slovenia on the 

importance and role of companies’ marketing cultures and reputations in relation to their 

financial successfulness. The study based on this survey made it feasible to shape up 

recommendations for future practice and further research. 

Key words: marketing culture, reputation of a company, financial performance, visibility, 

satisfaction, competitive edge or advantage. 

UDK: 339.138:005.73(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opis raziskovalnega problema 

Oblikovanje skupnega evropskega trga, deregulacija in razvoj informacijske tehnologije so 

močno povečali konkurenčni boj na področju finančnih storitev. Podjetja s področja 

zavarovalniških dejavnosti (zavarovalnice) niso izjema, saj ne tekmujejo le med seboj, pač pa 

v njihovo področje dela vdirajo tudi banke in druge finančne inštitucije (Bešter 1998, 157). 

Preteklo leto je mednarodno gospodarsko okolje zaznamovala tudi finančna kriza, njene 

posledice pa so bile že kmalu vidne tudi na zavarovalnem trgu. V Sloveniji je finančna kriza 

najprej vplivala na borzna gibanja, posledice pa so se odražale tudi na kreditnih in varčevalnih 

tokovih ter slabših kazalnikih zaupanja. V takih razmerah so podjetja prisiljena spoznati svoje 

konkurenčne prednosti in jih razvijati.  

O konkurenčni prednosti podjetij govorimo, ko podjetja izvajajo strategijo, ki je sočasno ne 

izvaja noben trenutni ali potencialni konkurent (Porter 1985, 20). Z dobro izdelano in 

izvedeno strategijo se torej lahko poveča finančna uspešnost podjetij. Pri izdelavi in izvajanju 

take strategije igra pomembno vlogo prisotnost oz. odsotnost marketinške kulture, ki obsega 

značilnosti podjetja, kot so kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, medsebojni odnosi, 

konkurenčnost, organiziranost, interna komunikacija in inovativnost (Webster 1995, 7). 

Marketinška kultura je povezana tudi z ugledom podjetja ter vpliva na zaupanje med 

podjetjem in njegovimi vplivnimi udeleženci (Fombrun 1996, 71–80). Webstrova (1993) je 

prva proučevala marketinško kulturo storitvenih podjetij. Snoj (2007a, 62) povzema njeno 

definicijo in pravi: 

Marketinška kultura je po Webstrovi (1995) tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se 

nanaša na vzorec skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in 

»občutijo« marketinško funkcijo in jim tako določa norme vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi 

na pomen, ki ga organizacija kot celota daje marketinški funkciji in na način izvajanja 

marketinške dejavnosti v organizaciji. Avtorica jo operativno opredeljuje z že omenjenimi 

dimenzijami (kakovost storitev, medsebojni odnosi, komuniciranje, inovativnost, organiziranost 

in prodajne naloge). 

Poglavitni dejavnik pri izdelavi strategije za uspešnost zavarovalniških družb je tudi zaupanje. 

Prav zaupanje predstavlja pomemben element človekovega obnašanja in je velikokrat glavni 

pogoj za plodne medsebojne interakcije in sodelovanje v družbi. V primeru, da osebni kontakt 

ni možen, je zaupanje lahko osnovano na podlagi mnenj in priporočil drugih – v tem primeru 

govorimo o ugledu (Kovač 2009). 

Zgoraj našteti dejavniki pomembno vplivajo na uspešnost podjetij (Biloslavo 2006, 182). 

Podjetja s področja zavarovalniških dejavnosti (zavarovalnice) v tem pogledu niso nobena 

izjema v primerjavi z vsemi ostalimi podjetji, ki delujejo na drugih področjih, zato 



Uvod 

2 

predvidevam, da bo na trenutno dinamiko globalnega gospodarstva pri zavarovancih v 

prihodnje najpomembnejši kriterij pri odločitvi za katerokoli obliko zavarovanja tudi zaupanje 

oziroma ugled zavarovalniške družbe. Poslovanje podjetij s področja zavarovalniških 

dejavnosti mora namreč temeljiti na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in 

korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi stranki 

kvalitetno zavarovalno zaščito (SZZ1 2004). 

Zavarovalni kodeks (SZZ 2004) Slovenskega zavarovalniškega združenja, katerega določbe 

so obvezujoče za vse zavarovalnice, ki poslujejo v Sloveniji in so sprejele ta kodeks, določa: 

Od vseh svojih redno zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev morajo 

zahtevati profesionalen odnos do dela. Zagotoviti morajo ustrezno raven strokovnega znanja pri 

prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju in izvrševanju ostalih obveznosti, ki 

izhajajo iz zavarovalnih poslov. Zavarovalniški delavci si morajo pri opravljanju svojih nalog 

prizadevati, da bodo ravnali v skladu s sprejetimi načeli in določbami in s svojim ravnanjem ne 

bodo škodovali ugledu svoje zavarovalnice in zavarovalniške dejavnosti nasploh. Poslovanje 

zavarovalnice s stranko mora temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic 

in koristi stranke, ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke – varnost, dolgoročnost, 

stabilnost. 

Odgovorni v podjetju bi morali upoštevati pomembnost uravnoteženih in konstruktivnih 

odnosov z deležniki, to so zavarovanci in poslovni partnerji, zaposleni, mediji, delničarji in 

finančne javnosti ter lokalna skupnost in okolje (SPEM Komunikacijska skupina 2010).  

Zaradi vsega do sedaj opisanega je primerno in potrebno raziskati pomen in razumevanje 

marketinške kulture, korelacijo med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo podjetij ter 

korelacijo med marketinško kulturo in ugledom podjetja s področja zavarovalniških 

dejavnosti. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je raziskati razumevanje marketinške kulture in ugleda organizacije 

v zavarovalniški dejavnosti ter njun pomen za finančno uspešnost podjetja. 

V svojem magistrskem delu želim doseči naslednje cilje: 

− proučiti literaturo in vire na področju marketinške kulture in ugleda; 

− teoretično predstaviti pomen in razumevanje marketinške kulture in ugleda; 

− raziskati pomen ugleda v zavarovalniški dejavnosti v Sloveniji; 

− na podlagi opravljene raziskave podati predloge in priporočila za prakso. 

                                                 
1 Slovensko zavarovalniško združenje 
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Za doseganje namena in ciljev naloge bom preverila naslednji hipotezi: 

1. obstaja pozitivna korelacija med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo podjetij; 

2. obstaja pozitivna korelacija med marketinško kulturo in ugledom podjetij s področja 

zavarovalniških dejavnosti. 

1.3 Metodologija 

Magistrska naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Uporabljeni bodo 

primarni in sekundarni viri podatkov. 

V teoretičnem delu bo metoda dela temeljila na analizi in sintezi obstoječe strokovne 

literature domačih in tujih avtorjev s področja marketinške kulture, ugleda podjetja, zaupanja 

in konkurenčnih prednosti podjetij. 

V empiričnem delu naloge bom uporabila kvalitativno in kvantitativno metodo zbiranja in 

analize podatkov. Za metodo bom uporabila vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil izdelan za 

potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za management v Kopru 

(Trnavčevič in drugi 2007). Menim, da so na področju zavarovalniških dejavnosti pomembne 

specifične značilnosti, zato bom v prvi vrsti izvedla polstrukturiran intervju na vzorcu petih 

oseb zaposlenih v podjetjih s področja zavarovalništva. Če bo potrebno, bom na podlagi 

rezultatov vprašalnik ustrezno dopolnila ali prilagodila. Tako dopolnjen ali prilagojen 

vprašalnik bom preverila na pilotskem vzorcu 15 oseb, zaposlenih v podjetjih s področja 

zavarovalniških dejavnosti. Končno različico vprašalnika bom nato uporabila na vzorcu 16 

srednje velikih in velikih podjetij s področja zavarovalniških dejavnosti. Po standardni 

klasifikaciji – SKD 2008 ta podjetja spadajo pod šifro kategorije 65.110 dejavnost 

življenjskega zavarovanja in/ali 65.120 dejavnost zavarovanja, razen življenjskega. V anketo 

bodo vključeni vsi zaposleni v teh podjetjih. Pridobljene podatke bom obdelala s pomočjo 

deskriptivne statistike, faktorske in regresijske analize. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema so:  

− da obstaja povezava med razvitostjo marketinške kulture in ugledom podjetij; 

− da bodo teoretična izhodišča o marketinški kulturi in ugledu uporabna in prenosljiva v 

prakso; 

− da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki dovolj reprezentativni v podjetjih, da jih bo 

možno posplošiti na področju zavarovalniških dejavnosti; 

− da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočali obdelavo s predvidenimi 

kvantitativnimi metodami obdelave podatkov.  
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Omejitve pri obravnavanju problema so skromen obseg literature in virov na področju 

marketinške kulture ter težavnost zbiranja podatkov, ki so potrebni za raziskavo. Možno je, da 

bo odzivnost podjetij s področja zavarovalniških dejavnosti relativno majhna, kar lahko 

ogrozi verodostojnost raziskave. 
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2 MARKETINŠKA KULTURA ORGANIZACIJE 

»Marketing« je mnogokrat zlorabljena in neprimerno uporabljena beseda. Velikokrat jo 

enačijo z oglaševanjem, čeprav je oglaševanje le delček marketinga. Pojem marketing je 

anglosaksonskega izvora. Je izpeljanka iz besede »the market«, kar pomeni trg.  

V strokovni literaturi različnih avtorjev oziroma v slovarjih zasledimo rabo izraza marketing 

in/ali trženje. Concise Oxford English Dictionary (2004) ga opredeljuje kot »the action or 

business of promoting and selling products or servicess (874)« oziroma kot dejanje ali posel 

promoviranja in prodajanja izdelkov ali storitev.  

V Velikem slovarju tujk (2002, 703) je marketing opredeljen kot načrtovanje in usklajevanje 

investicij, proizvodnje, prodaje in propagande s potrebami in možnostmi tržišča. 

Tavčar (1994, 776) marketing in/ali trženje opisuje kot niz dejavnosti z določenim namenom.  

Kotler in Andreasen (1991, 15) opredeljujeta marketing kot filozofijo in prakso menjalnih 

odnosov med ponudniki in uporabniki. Pravita, da moramo marketing razumeti kot 

zadovoljevanje uporabnikovih potreb. Definirata ga tudi kot socialni in managerski proces.  

Če povzamemo, je učinkovit marketing paleta strateških, premišljenih, včasih tudi kreativnih 

dejavnosti, ki organizacijo loči od konkurence in pri kupcu zbudi željo po izdelku ali storitvi. 

Marketing je gorivo, prodaja pa motor uspeha. Brez goriva se motor zagotovo ustavi. 

Kultura je težko opredeljiv pojem, saj ima toliko različnih pomenov, da je preprosto 

nemogoče razpravljati o vseh. Nekatere definicije govorijo o vrednotah in prepričanjih, druge 

poudarjajo znanje, tretje poudarjajo organizacijski etos, nekatere pa mite, simbole in rituale 

(Biloslavo 2007, 30).  

Kultura organizacije je lahko šibka ali močna. Kultura organizacije je šibka, če vsi zaposleni v 

organizaciji delijo le nekatere svoje vrednote in se zanje kaj prida ne zavzemajo. Močna pa je 

v organizacijah, kjer vsi zaposleni delijo več svojih vrednot in kjer se za te vrednote močno 

zavzemajo. Pritisk kulture za usklajeno vedenje močno podpira strategijo managementa za 

doseganje ciljev organizacije. Prinaša lahko tudi negativne posledice, kot npr. neustvarjalno 

skupinsko miselnost in nerealen občutek varnosti (Biloslavo 2008, 123). 

Biloslavo (2007, 31) je definicije kultur strnil v preglednico in izpostavil Scheina, Rousseaua, 

Kotterja in Hesketta, Drennana, Cooka in Yanova, Hofstedeja, Petersa in Tavčarja. 

Med številnimi definicijami kulture se je najbolj uveljavila definicija, ki jo je oblikoval 

Schein (1985, 9): 

Kultura je vzorec temeljnih predpostavk, ki so jih člani skupnosti odkrili ali oblikovali v procesu 

razreševanja odprtih zadev, pomembnih za obstoj skupnosti, in so se pokazale za dovolj uspešne, 
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da v skupnosti utemeljeno menijo, da jih je treba prenesti na nove člane, da bi ti lahko ustrezno 

dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih s prilagajanjem zunanjemu okolju in notranjo 

integracijo. 

Scheinova definicija pojmovanja kulture je lahko kamen spotike. Tej definiciji očitajo, da 

kulture ne definira, ampak opisuje njen nastanek in prenos znotraj določene organizacije. V 

razumevanju je zelo unitaristična. Premalo pozornosti posveča simboličnemu vedenju in vlogi 

simbolov (Green 1988, 122).  

Prav Schein (1992, 17) deli kulturo organizacije na tri povezane in soodvisne ravni: 

− artefakti:2 vidni elementi v organizacijski kulturi (vse, kar vidimo, slišimo in čutimo) npr. 

organizacijska klima, komunikacije, vzorci, navade, norme, običaji, obredi in slovesnosti, 

stil vodenja, žargon, znanje, slog oblačenja, zgodbe o organizaciji, jezik, tehnologija, 

− vrednote: usmeritve, smotri in nazori na nivoju posameznika ali skupine, 

− temeljne podmene:3 nezavedne, globoko ukoreninjene in samoumevne predpostavke 

(pravila, uporabljena teorija), zaznave, misli in čustva. 

Temeljne podmene je zelo težko spremeniti. Te oblikujejo vedenje posameznika v 

organizaciji, njihov način dojemanja, zaznavanja in razmišljanja. Prav te podmene so 

pomembne pri nastajanju in razvijanju marketinške kulture. Marketinška kultura pomeni, da 

organizacija premore takšne vrednote, ki ji omogočajo izpolniti pričakovanja njenih 

deležnikov, notranjih in zunanjih, ter hkrati omogoča, da se organizacija razvija, napreduje in 

preživi v trenutnem času močno razvitega konkurenčnega in tržno razvitega okolja. 

V zadnjem času prihaja do vse hitrejših in radikalnejših sprememb v tehnologiji in drugih 

zahtevnih znanjih in do vse bolj naraščajočih pričakovanj vseh deležnikov (Snoj 2007a, 57). 

Organizacije so primorane presojati ter po potrebi spreminjati svojo kulturo in 

delovanje/poslovanje organizacije. Težišče se preusmerja v poudarjanje dolgoročnih odnosov 

(socialnih procesov) med organizacijo in deležniki, ki povezujejo vse dejavnike v 

medsebojnih odnosih v smeri večjega upoštevanja partnerjevih potreb, hotenj in pričakovanj. 

Dolgoročno uspešne organizacije poskušajo ustvarjati, doseči in vzdrževati konkurenčne 

prednosti (Barney 1991, 102). Viri (sredstva organizacije z ustreznimi značilnostmi), ki 

zagotavljajo izvajanje take strategije s strani organizacije, so: fizični (tehnologija, obrati ...), 

človeški (izkušnje, izobraževanje ...) in organizacijski (formalno in neformalno planiranje, 

kultura podjetja, koordinacijski sistem ...). Med sredstva, ki imajo take značilnosti in so 

pomembna za ustvarjanje konkurenčnih prednosti organizacije, sodi tudi marketinška kultura 

organizacije (Snoj 2007a, 57−58). 

                                                 
2 pojavne oblike 
3 tiste rešitve, ki se v daljšem časovnem obdobju pokažejo kot uspešne, skupina s časom sprejme kot 
samoumevne in nesporne. 
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2.1 Pomen in opredelitev marketinške kulture 

Pridobivanje obstojnih prednosti pred konkurenti je za organizacijo zelo pomembno, 

predvsem razvijanje marketinškega – odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, ki mora 

biti vpeto v kulturo organizacije (Ross-Wooldridge in Minsky 2002, 30). 

Websterjeva (1992, 10) predlaga obravnavanje marketinga na treh ravneh organizacije: 

− marketing kot kulturo; 

− marketing kot strategijo; 

− marketing kot taktiko. 

S spremembami v okolju se je težišče delovanja organizacije preusmerilo na področje 

poudarjanja dolgoročnih odnosov med organizacijo in deležniki (odjemalci) in upravljanju 

strateških partnerstev. Pri organizacijski kulturi, ki poudarja temeljno usmeritev v odjemalce, 

zasledimo dva termina: marketinška kultura (Webster 1992, 1995; Kotler 1996; Appih-Adu in 

Singh 1999; Appih-Adu, Fyall in Singh 2000) in marketinška naravnanost (Narver in Slater 

1990; Kohli in Jaworski 1990; Cadogan in Diamantopoulos 1995) 

Webstrova (1993) je prva proučevala marketinško kulturo storitvenih podjetij. Snoj (2007a, 

62) povzema njeno definicijo in pravi: 

Marketinška kultura je po Webstrovi (1995, 7) tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se 

nanaša na vzorec skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in 

»občutijo« marketinško funkcijo in jim tako določa norme vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi 

na pomen, ki ga organizacija kot celota daje marketinški funkciji in na način izvajanja 

marketinške dejavnosti v organizaciji. 

Marketinška kultura organizacije kot marketinško usmerjena filozofija organizacije se po 

mnenju Glickove (2004, 29) kaže s prakso, načinom življenja, rutino, navadami in tradicijo. S 

to filozofijo je prežeta vsa organizacija in jo sprejemajo vsi zaposleni. 

Osnovna značilnost marketinške kulture je marketinška naravnanost (Narver in Slater 1990 v 

Langerak 2002, 3): 

− naravnanost na odjemalce: osredotočenost na odjemalca; 

− naravnanost na konkurente: biti uspešnejši in učinkovitejši od konkurentov v smislu 

zadovoljevanja potreb in želja odjemalcev; 

− medfunkcijska naravnanost: usklajenost marketinga z drugimi poslovnimi funkcijami in 

medsebojna usklajenost posameznih funkcij marketinga. 

Marketinška naravnanost oblikuje načela obnašanja v organizaciji in vpliva na uspešnost 

organizacije (Han, Kim in Srivastava 1998 v Vrčon Tratar in Snoj 2002, 47). Marketinško 

naravnanost Deshpande in Farley (1998, 226) opredeljujeta tudi kot skupek medfunkcijskih 
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procesov in dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje in zadovoljevanje odjemalcev, z nenehnim 

ocenjevanjem njihovih potreb. 

Marketinška kultura in marketinška naravnanost sta povezana koncepta. Oba se nanašata na 

svojevrstno usmerjenost razmišljanja in ravnanja (Snoj 2007a, 66). Večina avtorjev raje 

uporablja termin marketinška naravnanost, ne da bi natančno opredelili odnos teh dveh 

konceptov (Vrčon Tratar in Snoj 2002, 45). Avtorji pionirji na tem področju (Schneider, 

White in Paul 1998) so si prizadevali za njuno enakovredno uporabo. 

Webstrova (1995, 7) navaja šest razsežnosti marketinške kulture: kakovost storitev, 

medosebni odnosi, prodajne naloge/sposobnosti, organiziranost, interno komuniciranje in 

inovativnost. 

Vprašalnik, ki je bil izdelan za potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na 

Fakulteti za management v Kopru (Kodrič 2007, 133), je razdeljen na podobne razsežnosti 

marketinške kulture, kot jih opredeljuje Webstrova, in sicer na: kakovost storitev, 

zadovoljstvo, medosebni odnosi, konkurenčnost, organiziranost, interno komuniciranje in 

inovativnost. 

2.1.1 Kakovost storitev 

Webstrova (1995, 7) kakovost storitev uvršča med ključne sestavine marketinške kulture. 

Nekateri avtorji uporabljajo koncept kakovosti kot osnovo za poimenovanje določene vrste 

kulture t. i. kulture kakovosti (Acker-Hocevar 1996; Gilbert 1987; Kanter 1987 v Berry 1997, 

54). Management kakovosti v okviru takšne kulture razvija takšne vrednote kakovosti, ki 

vključujejo usmerjenost v odjemalce, občutljivost za potrebe drugih, timsko delo, varnost, 

polno predanost, povezanost, odprto komuniciranje, integriteto,4 konsenz5 ter odličnost (Elis 

1993 v Berry 1997, 56). Tako opredeljena kultura kakovosti je zelo združljiva z marketinško 

kulturo, storitveno kulturo, marketinško naravnanostjo in sorodnimi koncepti. Sodi med 

ključne koncepte v marketingu ter med temeljne tržne kazalnike uspešnosti vsake organizacije 

(Snoj 2007b, 108). 

Pregrad in Musil (2000, 103) opredeljujeta kakovost kot kompleksno in večdisciplinarno 

veličino, ki se lahko obravnava z več vidikov: ekonomskega, psihosociološkega, tehniško-

tehnološkega, zdravstveno-ekološkega, organizacijskega, filozofskega in pravnega. 

Različne opredelitve kakovosti sta opisala Piskar in Dolinšek (2006, 41–42): 

                                                 
4 Popolnost, skladnost (Veliki slovar tujk 2002, 505). 
5 Soglasje, privolitev, pristanek (Veliki slovar tujk 2002, 603). 
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− Ocena kakovosti proizvoda oziroma storitve je pogosto odvisna od cene in stroškov, ki 

nastanejo med uporabo proizvoda oziroma opravljanjem storitve; vključujejo ljudi, orodja 

in čas. 

− Obstaja več plasti kakovosti, ki jih lahko predstavljamo kot poglede iz različnih zornih 

kotov na eno in isto stvar. 

− Kakovostni proizvodi in storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in družbeno 

okolje. 

− Odlična storitev je najboljši način za pridobitev konkurenčne prednosti in uspešnosti. 

Kang in James (2004, 266) opredeljujeta kakovost kot multidimenzionalen koncept. Zajema 

vse vrednosti od izrazito slabe do izrazito dobre kakovosti. 

Zagotavljanje kakovosti je postalo odločujoče za poslovno uspešnost organizacije. Razlogi za 

zagotavljanje kakovosti so (Šostar 2000, 10): 

− sprememba tržišča (hitro spreminjajoče zahteve tržišča, poostrene varnostne zahteve, 

nove poti širitve in prodaje, naraščajoče zahteve deležnikov, naraščajoče zahteve po 

dokazih o zagotavljanju kakovosti); 

− spremembe storitev in izdelkov. 

Zagotavljanje kakovosti je stalen proces. Zahteva stalno izpopolnjevanje in izboljševanje 

kakovosti storitev, izdelkov in ponudbe (Marolt 1994, 14). Rowley (1998, 321) obravnava 

kakovost izdelkov in ponudbe kot celovito vrednost storitev. 

Nekateri avtorji opredeljevanje kakovosti v celoti prepuščajo odjemalcem in ostalim ciljnim 

skupinam, saj je kakovost vse, kar odjemalci zaznavajo, da to je (Grönroos 2000, 639; Peters 

1999, 6). 

Drugi avtorji (Lehtinen in Lehtinen 1982 v Kang in James 2004, 267) so z vidika procesov in 

izidov ponudbe poleg tehničnega vidika kakovosti (kaj je vsebina in rezultat storitve) in 

funkcionalnega vidika kakovosti (kako kaj poteka) dodali dimenzijo ugleda v smislu 

kakovosti organizacije kot celote. 

Za določitev kakovosti storitev so odločilni odjemalčevo mnenje in njegova pričakovanja. 

Organizacije si prizadevajo, da odjemalci ta pričakovanja čim bolje zaznavajo. Odjemalčeva 

pričakovanja ugotavljajo na več načinov (Palmer 1998, 154–160): 

− z rednimi raziskavami mnenj odjemalcev/potrošnikov, 

− z raziskavami odjemalčevih zaznav, 

− z metodo »skrivnostni kupec«, 

− s panelno raziskavo, analizo posamezne transakcije, 

− z analizo pritožb, raziskav med zaposlenimi, 

− z raziskavami podobnih industrijskih panog in raziskavami posrednikov. 
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Avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985 v Snoj 1998, 162) so v povezavi z 

večdimenzionalno naravo kakovosti storitev določili deset dimenzij kakovosti: 

− zanesljivost izvajalca (angl. reliability) – da je storitev pravilno izvedena, da se izvajalec 

drži dogovorov; 

− pripravljenost osebja na izvajanje storitev oziroma za pomoč odjemalcem (angl. 

responsiveness) – hitro izvajanje storitev, takojšnje reagiranje za pomoč; 

− dostopnost (angl. access) – razpoložljivost storitev, enostavnost stika med odjemalcem in 

izvajalcem; 

− uslužnost (angl. courtesy) – vljudnost in prijaznost, uglajenost kontaktnega osebja; 

− strokovnost (angl. competence) izvedenih storitev; 

− zaupanje (angl. credibility) – delovanje izvajalca storitev v interesu odjemalcev; 

− varnost (angl. security) – skrb za odpravo tveganj in nevarnosti; 

− komuniciranje (angl. communication) – skrb za obveščenost odjemalcev, razumljiv način 

izražanja; 

− fizična podpora storitvam (angl. tangibles) – funkcionalna oprema, prostori, zunanja 

pojavnost osebja, zgradbe ter njihova opremljenost ipd.; 

− razumevanje in poznavanje odjemalcev (angl. understanding the costumer) – konstantno 

ugotavljanje značilnosti in potreb odjemalcev, posebna pozornost stalnim odjemalcem. 

Omenjene dimenzije kakovosti so skrčili na naslednjih pet (Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1985 v Snoj 1998, 163): 

− zanesljivost izvajanja storitev, 

− fizična podpora – otipljive sestavine, 

− prepričljivost, 

− sposobnost reagiranja, 

− empatičnost.6 

Kakovosti naj ne bi merili po tem, kako obsežne in drage so storitve. Tu ne gre zgolj za 

količinski vidik ravni storitev, temveč za celovito merilo kakovosti in kako dobre storitve 

dosegajo ali pa presegajo pričakovanja odjemalcev (Snoj 1998, 159–160). 

V praksi se najpogosteje uporabljajo sledeči načini presoje kakovosti storitev (Potočnik 2000, 

162): 

− model SERVQAL (kriteriji: zanesljivost, odzivnost, vljudnost, zaupanje, varnost, 

razumevanje, dostopnost, komunikativnost, urejenost, fizične dokazne storitve), 

− model vrzeli (kakovost storitve je opredeljena kot vrzel med pričakovanji porabnika in 

njegovim zaznavanjem prejete storitve), 

                                                 
6 Zmožnost posameznika, da zazna in razume občutja in razmišljanja druge osebe (Veliki slovar tujk 
2002, 283) 
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− model kakovosti storitev 4 Q (kriteriji: kakovost načrtovanja, kakovost izvedbe storitev, 

kakovost izvedbe ob določenem času, kakovost odnosov), 

− model pričakovane in zaznane kakovosti storitev (kriteriji: tehnična kakovost, 

funkcionalna kakovost, podoba storitvene organizacije), 

− model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve (dimenziji: kakovost 

fizičnih dokazov in kakovost vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom). 

2.1.2 Medosebni odnosi 

Medosebni odnosi so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. Prav tako vplivajo na izpolnjevanje delovnih nalog zaposlenih ter vplivajo na 

doseganje ciljev organizacije (Možina 2002, 596). 

Medosebni odnosi so pomembni za razvoj človekove osebnosti tako v čustvenem kot v 

socialnem in intelektualnem smislu. Na osnovi medosebnih odnosov si ljudje ustvarijo svojo 

identiteto (Lamovec 1993, 3). 

Za navezovanje, razvijanje in ohranjanje učinkovitih in dobrih medsebojnih odnosov je 

potrebno obvladati temeljne spretnosti komuniciranja, medsebojnega poznavanja in zaupanja, 

medsebojnega sprejemanja in potrjevanja ter konstruktivnega reševanja konfliktov v odnosih 

(Lamovec 1993, 10). 

Možina (2002, 597–599) je značilnosti medosebnih odnosov razčlenil na: 

− priznavanje različnosti − zavedati se je treba, da smo ljudje različni in da ima vsak 

pravico izraziti svoje mnenje. Vsak zaposleni naj bi imel pravico, da s svojim delom, 

znanjem in sposobnostjo prispeva k razvoju organizacije), 

− omogočanje osebnega izražanja (pravica do individualnosti, pravica do neodvisnega in 

specifičnega razvoja, pravica do ustvarjanja novih medosebnih odnosov), 

− dajanje in sprejemanje povratnih informacij (brez tega ni pravega stika med zaposlenimi), 

− preprečevanje dvopomenske situacije (stališča naj se ujemajo z dejanji), 

− vzajemnost odnosov (medsebojno sodelovanje, poslušanje, sprejemanje, sprejemanje 

predlogov), 

− priznavanje nasprotij (odprtost organizacije za konflikte in njihovo sprotno reševanje), 

− priznavanje podobnosti in različnosti v odnosih (iskanje nekih skupnih točk), 

− odsotnost kakršnega koli vsiljevanja (sporazumno določanje poslovnih in delovnih nalog, 

medsebojno dogovarjanje), 

− odsotnost nehotne in nevrotične zlorabe drugega (za reševanje lastnih notranjih 

konfliktnih situacij naj se ne uporablja drugih zaposlenih). 

Možina (1991, 286–287) med dejavnike, ki vplivajo na medsebojne odnose šteje kulturno 

raven vseh zaposlenih, njihovega splošnega in strokovnega znanja, kakovost organizacije v 
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izpolnjevanje delovnih nalog, povezanost zaposlenih s celotno organizacijo, standard 

zaposlenih, družinske razmere zaposlenih itd. 

Možina, Bernik in Svetic (2004, 198) ugotavljajo, da dobri medsebojni odnosi nastanejo, ko 

so zaposleni med seboj usklajeni, si medsebojno zaupajo in spoštujejo ter skupaj rešujejo 

probleme in konflikte. 

Smith (2002, 28–29) meni, da je za dobre medsebojne odnose potrebno: 

− ljudi spoštovati,  

− biti sočuten,  

− biti iskren.  

Če povežemo te tri faktorje med seboj, se ustvarijo odkriti in zaupni medosebni odnosi v 

organizaciji. Podrejeni si med seboj bolj zaupajo, postopoma prevzamejo več delovnih nalog 

in prevzamejo odgovornost zanje. Kakovost medosebnih odnosov neposredno vpliva na 

gonilno silo in voljo vseh zaposlenih v organizaciji (Smith 2002, 28–29). 

2.1.3 Prodajna usmerjenost 

Ljudje so tisti, ki imajo pri izvajanju najrazličnejših storitev zelo pomembno vlogo. Ljudje 

nastopijo kot odjemalci in kot izvajalci storitev, lahko so istočasno tudi prodajalci. Poznati 

morajo vse značilnosti določene storitve, biti morajo ustvarjalni, obvladovati morajo veščino 

komuniciranja, zelo pomembna je tudi hitrost in kakovost opravljene storitve (Vukovič 2006, 

72). 

Pri storitvah (slika 1) z visoko nakupno zavzetostjo gre človek skozi petstopenjski model 

nakupnega procesa (Kotler 1996, 194). 

 

Slika 1: Petstopenjski model nakupnega postopka 

Vir: Kotler 1996, 194. 

Izvajanje storitve predstavlja bistvo storitve, zato je za uspešno vodenje organizacije 

kadrovanje eno izmed vitalnejših opravil vsakega managerja (Slevin 1991, 285–301). V 

procesu  selekcije se morajo odločiti, do katere mere imajo kandidati za delo ustrezne 

sposobnosti, spretnosti ter znanje za potrebe narave dela, za katerega so predvideni (Bartol in 

Martin 1991, 352). 
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V organizacijah se srečujejo z dilemo, ali razvijati lastne kadre in jih vzgajati ali pa zunaj 

organizacije pridobiti ustrezne že usposobljene kadre. 

Naloge prodajnega osebja so (Kotler 2004, 638–639): 

− iskanje morebitnih kupcev, 

− ciljanje, 

− komuniciranje, 

− prodajanje, 

− izvajanje storitev, 

− zbiranje informacij, 

− razporejanje. 

Podjetje mora opredeliti cilje prodajnega osebja. Po Donaldsonu (1998, 189–193) so cilji 

prodaje naslednji: 

− kvantitativni cilji (prodaja po volumnu ali vrednosti, razmerje stroškov in prodaje, bruto 

marža ob naročilih, tržni delež, opravljeno število klicev ipd.), 

− kvalitativni cilji (izvedba celotne prodaje, servisiranje obstoječih kupcev, lociranje in 

pridobivanje novih kupcev, pomoč posrednikom pri prodaji, ponujanje tehničnih 

nasvetov, pridobivanje tržnih in konkurenčnih informacij ipd.). 

2.1.4 Organiziranost  

V literaturi zasledimo več definicij organizacije: 

− Organizacija je sinonim za organiziranost. _To je množica pravil in predpisov, ki 

opredeljujejo naloge in pristojnosti posameznikov v neki združbi (Bavec 2005, 9). 

− Organizacija je skupnost ljudi, ki želijo uresničiti določene cilje (Zupan in Kaše 2003, 4). 

− Organizacijo definiramo kot relativno celoto, ki je sestavljena iz delov in odnosov med 

deli, ter je jasno razmejena z okoljem. Ljudje se združujejo v organizacije, ker jim 

organizacijo omogoča, da z njo upravljajo (Kavčič in Kovač 1999, 13). 

− Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji z namenom, da bi učinkovito in 

uspešno dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom (Biloslavo 2008, 15). 

− Organizacija je sestav ljudi, sredstev in virov, ki so ga ustanovili ljudje z namenom 

pridobivanja koristi. V njej zato sodelujejo in so na nek način udeleženi v njenih izidih 

(Kralj 2003, 35). 

Tavčar (2006, 197) cilje organizacije deli na: 

− temeljne (temeljni cilji organizacije kot skupnosti interesov merijo na dolgoročno 

izpolnjevanje interesov vseh pomembnih udeležencev), 

− razvojne (razvojni cilji so podrobnejši in bolj prilagodljivi kot temeljni ter odražajo 

srednjeročne interese udeležencev), 
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− sprotne (sprotni cilji so še podrobnejši, kratkoročni in bolj spremenljivi). 

Biloslavo (2008, 102) navaja, da so temeljni cilji organizacije, pa tudi temeljne strategije za 

doseganje teh ciljev, rezultante interesov vplivnih udeležencev organizacije.  

Organizacijsko strukturo lahko razumemo kot sestav razmerij med ljudmi, ki stremijo k 

smotrnemu uresničevanju cilja, zaradi katerega ta organizacija deluje (Lipovec 1987, 60). 

Poznamo tri osnovne dimenzije organizacijske strukture (Vila 1994, 168):  

− kompleksnost ali vertikalna in horizontalna diferenciacija (razvitost organizacije v širino 

in višino), 

− formalizacija (predpisanost in standardiziranost neke naloge ali opravljanja nekega dela), 

− centralizacija (koncentracija pravic za sprejemanje odločitev).  

Namen oblikovanja organizacijske strukture je želja po njeni čim trajnejši stabilnosti. V času 

globalizacije in ekonomske krize je okolje postalo veliko bolj nestabilno, zato so spremembe 

v organizaciji vedno pogostejše (Lipičnik 1997, 47). Organizacijska prilagodljivost zato ni 

samo temelj preživetja, ampak tudi razvoja. Prilagodljive organizacije se razvijajo naprej, 

neprilagodljive organizacije poniknejo (Bavec 2009, 32). 

Usmeritve, ki managementu zagotavljajo doseganje zadovoljive stopnje zaupanja med njimi 

in ostalimi sodelavci organizacije in zadovoljivo mero prilagodljivosti dogajanja na trgu, so 

(Pfeffer 1998, 65–98): 

− varnost zaposlitve, 

− selektivno zaposlovanje, 

− delovne skupine in decentralizacija odločanja, 

− intenzivno usposabljanje, 

− težnja zmanjševanja statusnih razlik, 

− konkurenčni osebni dohodki in druge oblike materialnih nagrad, 

− izmenjava informacij. 

Na organizacijsko strukturo vplivajo (Vorina 2007, 58–63): 

− strategija podjetja (strategija je v funkciji ciljev, ki jih organizacija želi doseči, od tega pa 

je odvisna tudi organizacijska oblika), 

− okolje (ali je okolje mirno in stabilno ali spreminjajoče, s stalnimi nevarnostmi za 

podjetje), 

− velikost organizacije (pomembnejši vpliv ima na kompleksnost in formalizacijo, 

nepomemben pa na centralizacijo), 

− tehnologija (nova tehnologija zahteva prilagojeno oblikovanje delovnih mest, različno 

raven organiziranosti, torej različno organizacijo). 

Bavec (2007, 80) navaja naslednjo sistemizacijo organizacijskih struktur:  
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− predbirokratske strukture (pomanjkanje standardizacije in formalizacije, majhna podjetja 

z nekaj zaposlenimi), 

− hierarhične strukture (vsak zaposleni ima samo enega nadrejenega. V to skupino spadajo: 

funkcijska, produktna, geografska in kombinirana struktura),  

− nehierarhične strukture (zaposleni imajo več nadrejenih, struktura je mrežna, brez jasnih 

hierarhij. V to skupino spadajo: matrična ter mrežna in virtualna struktura). 

2.1.5 Interno komuniciranje 

Beseda komuniciranje izhaja iz latinske besede »communicare« in pomeni posvetovati se, 

razpravljati, vprašati za nasvet (Možina in Damjan 1996, 3). 

Komunicirati pomeni posredovati misli, izmenjavati informacije, sporazumevati se (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika 1994). 

Različni avtorji opredeljujejo interno7 komuniciranje kot vplivanje na motivacijo zaposlenih z 

namenom povečanja učinkovitosti poslovanja organizacije. Učinkovito interno komuniciranje 

je eden izmed glavnih dejavnikov za uspešnost vsake organizacije. Ima vlogo socializacije, 

izboljšuje delo zaposlenih ter oskrbuje management s povratnimi informacijami. Prav tako 

njegovo vključevanje pripomore k uresničevanju ciljev organizacije in ciljev posameznika 

(Mumel, Buneto in Virt 2006, 361–362). 

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi. Je v funkciji 

upravljanja in vodenja posamezne organizacije. Zavedati se je treba, da so zaposleni pri 

svojem delu uspešni in učinkoviti le, če so dovolj informirani (Kitchen 1997, 80). 

Na sliki 2 je prikazana hierarhija štirih osnovnih ravni internega komuniciranja v organizaciji. 

Najbolj razširjena oblika je osebno komuniciranje. Na osebni ravni mislimo in oblikujemo 

informacije in ko se v osebno komuniciranje vključi še ena oseba, se zgradi medosebno 

komuniciranje (Mumel 2008, 178). 

                                                 
7 Namenjeno samo določeni skupini ljudi, zlasti v okviru ustanove, organizacije, nejaven (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 1994). 
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Slika 2: Ravni internega komuniciranja v organizaciji 

Vir: Mumel 2008, 178. 

Po mnenju nekaterih avtorjev (Možina et al. 2004, 23) so nameni internega komuniciranja 

naslednji: 

− identifikacija zaposlenih z organizacijo, 

− informiranje in izobraževanje zaposlenih, 

− socializacija zaposlenih, 

− doseganje lojalnosti in motivacije pri zaposlenih, 

− prepričevanje in animiranje zaposlenih, 

− razvijanje pozitivnih intersubjektivnih odnosov. 

V organizaciji poteka interno komuniciranje v različne smeri med ravnmi navzgor in navzdol 

po hierarhični lestvici ter na isti hierarhični lestvici diagonalno in prečno (Tavčar 1995, 14). 

V internem komuniciranju (ustnem in pisnem komuniciranju) je treba upoštevati načela 

poslovnega komuniciranja (Mumel 2008, 70–88): 

− načelo 1: taktnost (obzirnost, uporaba primerne ravni jezika, upoštevanje intelektualne 

ravni sprejemnika, usmeritev na posameznika, izogibanje spolnemu razlikovanju, 

izogibanje žaljivemu jeziku, upoštevanje bralčeve zaznave), 

− načelo 2: osebnost (usmerjenost k bralčevim interesom in koristim, postavitev bralca v 
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− načelo 3: pozitivnost (poudarjanje pozitivnih in prijetnih dejstev), 

− načelo 4: aktivnost (glagoli naj izražajo akcijo), 

− načelo 5: razumljivost (jasno in razumljivo izražanje, upoštevanje enotnosti in 

harmoničnosti, enostavni stavki), 

− načelo 6: skladnost (logično zaporedje in povezava med mislimi, tekoče prehajanje misli, 

koherentnost stavkov in odstavkov), 

− načelo 7: jasnost (izogibanje tehničnemu žargonu izogibanje nepoznanim besedam, 

uporaba uvodnih stavkov), 

− načelo 8: jedrnatost (izogibanje dolgoveznosti, oguljenih fraz, nekoristnemu ponavljanju 

in abstraktnim besedam), 

− načelo 9: berljivost (jasni stil pisanja), 

− načelo 10: slovnična korektnost (upoštevanje slovničnih pravil). 

Smeri komunikacij so (Robbins in Judge 2007, 370–371): 

− navzdol (komuniciranje managerjev z zaposlenimi – dajanje navodil podrejenim, 

informiranje zaposlenih o procesih in pravilih), 

− navzgor (komuniciranje omogoča managerjem povratno informiranje – predlogi za 

izboljšave, ankete o obnašanju zaposlenih, letni razgovori), 

− horizontalno (komuniciranje med zaposlenimi na isti ravni – prihranijo čas in pospešijo 

aktivnosti). 

Za uspešno in učinkovito komuniciranje je v organizaciji potrebno zagotoviti vse pogoje za 

nemoteno potekanje komuniciranja. Na komuniciranje vplivajo (Mumel 2008, 183–187): 

− odnosi med zaposlenimi (bolj so informirani, manj je dvoma in več medsebojnega 

zaupanja), 

− motiviranost in samostojnost (ob sprejemanju informacij se znanje in motiviranost 

povezujeta in vplivata na samostojnost pri delu, v primeru zadrževanja informacij s strani 

managementa motiviranost za delo upade), 

− fleksibilnost in rigidnost v komuniciranju (fleksibilen sodelavec je usmerjen na cilj, ki ga 

mora s komuniciranjem doseči), 

− zaupanje med sodelavci (nujen pogoj za razvoj poslovnega odnosa; od zaupanja sta 

odvisna uspešnost in učinkovitost komuniciranja), 

− kultura komuniciranja med zaposlenimi (doseganje dobrega počutja, notranjega miru in 

sproščenosti, sprejemanje sogovornikove individualnosti, vljudnost, prijaznost). 

V internem komuniciranju lahko naletimo tudi na ovire. Pomembno je, da ovire poznamo, da 

se jih zavedamo ter pravočasno odpravljamo in zmanjšujemo njihove posledice. Te ovire 

zadržujejo oddajanje in sprejemanje sporočil, lahko pa v celoti spremenijo pomen sporočila. 

Povzročijo lahko resne težave. Za odpravljanje je na razpolago nekaj tehnik: uravnavanje 

pretoka informacij, uporaba preprostega jezika, spodbujanje povratnih informacij, uporaba 
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neformalnih komunikacijskih poti, zadrževanje negativnih čustev, aktivno poslušanje (Mumel 

2008, 187–191). 

2.1.6 Inovativnost 

Cilj vsake organizacije je uspešno poslovanje. To se izraža v več oblikah, odvisno od cilja 

organizacije. Organizacije za ugotavljanje uspešnosti uporabljajo različne kazalnike 

uspešnosti, ki jim služijo kot primerjava z drugimi organizacijami (ali so boljši ali slabši od 

organizacij, s katerimi se primerjajo). Pomembno za dobre rezultate je premišljeno 

načrtovanje inovacijske politike, predvsem na področju inoviranja proizvodnih in storitvenih 

procesov, ki posodabljajo in pospešujejo proizvajanje in njihovo konkurenčno prednost 

(Markič 2004, 15). 

Majaro (1992, 6) trdi, da je inovacija neke vrste uporaba idej, da bolj učinkovito dosežemo 

cilje organizacije. Dodaja, da morajo biti cilji jasno definirani in določeni. Ideje morajo biti 

uporabne, praktične in plodne. 

Schumpeter (1951, 341) meni, da je inovacija tako odpiranje novih trgov oziroma vstop na 

nov trg kot tudi odkrivanje novih surovin za specifične izdelovalce. 

Inovativne organizacije imajo dolgoročne možnosti za uspeh. Načrtovati morajo politiko 

inoviranja, kakor tudi nenehno spreminjati invencije v inovacije. Z dobro inovacijsko 

strategijo organizacije dosežejo večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem povezano večjo 

uspešnost od konkurentov in večji donos (Rašič in Markič 2008, 26).  

V organizacijah je inoviranje sestavljeno iz t. i. inovacijske verige, ki se začne z zamislijo in 

konča s storitvijo ali proizvajanjem izdelka (Vuk 1999, 56). 

Znana je naslednja formula inovacije (Mulej in Ženko 2002, 14): 

Inovacija = invencija
8
 x podjetnost x celovitost x vodenje x sodelavci x kultura x tekmeci x 

odjemalci x dobavitelji x družbeno-gospodarski pogoji x naravno okolje x naključja/sreča. 

Za uspešno inovacijsko miselnost je potrebno spremeniti miselnost zaposlenih, praviloma 

najprej vodilnih. V ospredje prihaja človek s svojim znanjem, energijo, ustvarjalnostjo in 

prilagodljivostjo. S tem postaja inovativnost ena ključnih primerjalnih prednosti organizacije 

pred konkurenti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 142). 

Na inovativnost v organizacijah vplivajo naslednji dejavniki (Likar 2006, 55): 

− stroški za spodbujanje inovacijske dejavnosti, 

                                                 
8 Namenjeno samo določeni skupini ljudi, zlasti v okviru ustanove, organizacije, nejaven (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 1994). 
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− kritje inovacijske in razvojne dejavnosti, 

− prihodki inovacijske dejavnosti, 

− podpora vršnega managementa in njihovo spodbujanje inovativnosti, 

− organizirano in sistematično izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti, 

− ustvarjanje invencij, 

− inovacijska kultura vseh zaposlenih, 

− usposabljanje in razvoj zaposlenih ter njihovo spodbujanje ustvarjalnosti z 

izobraževanjem, 

− organiziranje procesa managementa idej zaposlenih, 

− inovacijsko sodelovanje z univerzami, inštituti, zunanjimi strokovnjaki itd., 

− zaviralni dejavniki kot npr. preveliko ekonomsko tveganje, pomanjkanje finančnih virov, 

pomanjkanje kvalificiranih kadrov, pomanjkanje informacij. 

Spodbuda za inoviranje je večja takrat, ko je na trgu večja tekmovalnost. Spodbudo ne 

moremo neposredno meriti. Lahko jo operacionaliziramo s kvantitativnimi kazalniki – 

merimo jo s pomočjo izidov inovacijskega procesa s številom podeljenih patentov  ali s 

pomočjo obsega inputov v inovacijski proces (Arrow 1962 v Ilič 2001, 43).  

Največkrat opisovane strategije inovacij so (Likar, Križaj in Fatur 2006, 144–148): 

− Vodilna strategija (zasleduje najvišje cilje, inovacija po meri kupca, najvišja oblika 

izkoriščanja znanj, vloga patentov); 

− Sledilna strategija (glavna lastnost je sledenje vodilnim, zaostajanje sledilnih,  razvoj na 

kratke roke); 

− Odvisna strategija (sateliti razvitih, satelitsko sodelovanje z večjimi organizacijami); 

− Tradicionalna strategija (izogibanje inovacijam v kakršnikoli obliki, obrtniška logika). 

Vsaka od zgoraj naštetih strategij zahteva svojstvene informacije in svojstvene sposobnosti 

zbirati različne informacije, sporočila in podatke ter jih razviti v svoje informacije (Mulej 

2006, 75). 

Invencijsko-inovacijski proces je razdeljen na naslednje faze (Mulej 2006, 95): 

− ustvarjanje invencij kot novih zamisli, 

− ustvarjanje lastnih ali tujih sugestij, 

− ustvarjanje potencialnih inovacij iz sugestij. 

Organizacije, ki želijo postati najuspešnejša na svojem področju, si morajo zastavljati visoke, 

ambiciozne in dosegljive cilje. Podpreti morajo vsak poskus, da bi z inovaciji dosegli večji 

poslovni preboj (Sorensen 2001, 26). 

Za povečanje inovativnosti v organizacijah najdemo tudi zaviralne dejavnike. Mednje sodijo 

pomanjkanje izobraženih kadrov, nepripravljenost managementa, pomanjkanje sredstev ter 
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pomanjkanje informacij o obstoječih in novih tehnologijah. Take zaviralne dejavnike mora 

management omiliti z uvajanjem sistema, v katerem se ideje ne zavirajo, ampak spodbujajo, 

preverjajo in izpeljujejo (Likar 2006, 56). 

2.1.7 Konkurenčnost 

Konkurenčnost je širok pojem, ki ga lahko proučujemo z različnih vidikov – gospodarskih 

panog, organizacij, proizvodov in narodnega gospodarstva. Vprašanje konkurenčnosti je zelo 

pomembno ne glede, ali organizacije poslujejo na domačem ali tujem trgu (Gomezelj Omerzel 

2006, 41). 

Konkurenčnost je relativen pojem. Stalno se spreminja – je izrazito dinamična kategorija 

(Figar 2004, 4). 

Ločimo mikro in makro definicijo konkurenčnosti. Med obema konceptoma velja povratna 

soodvisnost (Makovec Brenčič 2000, 33). 

Makro definicija konkurenčnosti 

Makro definicija obravnava obsežne naloge (ekonomske, socialne, kulturne spremenljivke) s 

končnim ciljem povečanja blaginje državljanov, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost države 

na mednarodnem trgu (Dwyer, Forsyth in Rao 2000, 18). 

Mednarodno konkurenčnost gospodarstva lahko opredelimo kot sposobnost doseganja 

dolgoročne gospodarske rasti in ekonomske strukture, ki se odziva na spremembe v 

povpraševanju na svetovnih trgih. Določena je z različnimi notranjimi in zunanjimi dejavniki, 

kot so: naravni in človeški viri, management, državne investicije, infrastruktura in državne 

investicije. Učinkovita porazdelitev teh dejavnikov vpliva na povišano produktivnost, 

sposobnost sprejemanja, ustvarjanja in širjenja inovacij ter na višjo raven mednarodne 

menjave proizvodov in storitev (Gomezelj Omerzel 2006, 42). 

Stanovnik in Kovačič (2000, 5) sta mnenja, da mora metodologija merjenja mednarodne 

konkurenčnosti gospodarstva upoštevati sledeče dejavnike: 

− privlačnost domačega trga v primerjavi s prisotnostjo njenih organizacij na tujih trgih, 

− pomembnost domačega trga v času globalizacije, 

− podjetniško tveganje v primerjavi s socialno povezanostjo, 

− obseg bogastva (domače surovine, visoka dodana vrednost). 

Porter (1990, 84) trdi, da se konkurenčnost izkazuje v rasti bruto domačega proizvoda ter da 

posamezna država ne more biti konkurenčna v vseh gospodarskih panogah, saj so viri 

(kapital, delo) omejeni. 
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Prav tako je Porter avtor teorije konkurenčnih prednosti naroda, na katere vplivajo naslednji 

dejavniki (Porter 1990, 69–147): 

− razpoložljivi proizvodni dejavniki (človeški viri, znanje, naravni viri, infrastruktura, 

kapitalski viri), 

− značilnosti domačega povpraševanja (narava domačega povpraševanja, obseg in stopnja 

rasti domačega povpraševanja, možnost prenosa potreb domačih kupcev na tuje trge, 

stopnja zahtevnosti kupcev), 

− prisotnost in struktura podpornih in sorodnih gospodarskih panog, 

− struktura panoge in podjetniška strategija, 

− vloga države – vlada (subvencije, ugodne obrestne mere, izobraževalna politika, 

zakonodaja), 

− naključja (nepredvidljivi dogodki, na katere država in podjetja nimajo vpliva, npr. 

nastanek pomembne tehnološke inovacije, nenadne spremembe stroškov vložkov, 

premiki v povpraševanju ipd.). 

Mikro definicija konkurenčnosti 

Mikro definicija opredeljuje konkurenčnost na nivoju organizacij. Vsaka organizacija mora 

nuditi storitve ali proizvode za katere so potrošniki pripravljeni nuditi plačilo. To dolgoročno 

pomeni zmožnost organizacije ostati na trgu, ji zagotoviti dobiček, zagotoviti obstoj delovnih 

mest ter zaščititi kapital lastnikov (Dwyer, Forsyth in Rao 2000, 18). 

Konkurenčnost je sposobnost podjetja, da dosega relativno večje bogastvo od svojih 

konkurentov (Garelli 2005, 610). 

Za ustvarjanje konkurenčne prednosti organizacija zagotovi primerljivo vrednost za 

potrošnika, s tem da svoje aktivnosti izvaja učinkoviteje kot konkurenčna organizacija (nižji 

stroški) ali pa izvaja aktivnosti na edinstven način, kar ustvarja večjo vrednost za potrošnika 

in narekuje višjo ceno (Porter 1998, 40). 

Konkurenčno prednost organizacije opredelimo kot prednostni položaj, ki si ga organizacija 

ustvari glede na ostale organizacije v panogi. Na zunaj se kaže kot dolgoročna prednost na 

trgu (Bamberger 1989, 80). 

2.1.8 Zadovoljstvo 

Med posledice delovanja marketinške kulture sodi tudi zadovoljstvo notranjih (zaposlenih) in 

zunanjih odjemalcev. Številne raziskave potrjujejo dejstvo, da med njima obstaja visoka 

stopnja pozitivne povezanosti, saj zadovoljen zaposleni ustvarja zadovoljnega odjemalca, in 

nasprotno (Heskett, Sasser in Schlesinger 1997, 40). 
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Opredelitev zadovoljstva ni enostavna. Vsesplošne opredelitve tega koncepta ni. 

Zadovoljstvo9 izhaja iz latinskih besed satis10 in facio11 (Oliver 1997, 11). 

V literaturi zasledimo več definicij zadovoljstva zaposlenih: 

− Zadovoljstvo zaposlenih je emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela, 

doživljanja in izkušenj pri delu. Gre za individualno afektivno reakcijo na delovno okolje 

in spada k naravnanosti do dela (Kunšek 2003, 20). 

− Zadovoljstvo lahko definiramo kot vsoto vseh pozitivnih in negativnih stališč 

zaposlenega (njegovo plačo, delovne pogoje, ugled dela, možnost odločanja, 

samostojnost, nagrade, prejete za ta uspeh, ipd.) (Ebru 1995). 

− Zaposleni so zadovoljni, če so izpolnjena njihova pričakovanja (Lipičnik 1996, 23). 

− Zadovoljstvo vsak zaposleni zazna na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj. Poznamo 

tri vidike zadovoljstva pri delu: vidik vrednosti, vidik pomembnosti in vidik zaznavanja 

(Treven 1998, 131–132). 

− Zadovoljstvo je eno izmed temeljnih konceptov v managementu in marketingu sleherne 

organizacije (Snoj 2007b, 117). 

− Zadovoljstvo je rezultat primerjave glede dela in značilnostmi, ki zaposlenemu njegovo 

delo ponuja in je posledica pozitivnih naklonjenih občutenj pri delu, medtem ko je 

nezadovoljstvo pri delu posledica negativnih nenaklonjenih občutenj pri delu (Armstrong 

1991, 164).  

Opredelitev zadovoljstva ni enostavna. Obstajata dve uporabljeni teoriji zadovoljstva 

odjemalcev, in sicer (Kolar 2003): 

− teorija delovanja zadovoljstva,12 

− teorija ne/potrditve pričakovanj.13 

Po prvi teoriji je zadovoljstvo odjemalcev neposredna funkcija delovanja storitve. Je hkrati 

tudi emocionalna reakcija na nakup in uporabo storitve ter sestavljen proces, ki vključuje 

različne psihološke in fiziološke vplive (Oh in Parks 1997; Oliver 1981). 

Po drugi teoriji so pričakovanja odjemalcev v zvezi z določeno storitvijo prednakupna 

pričakovanja o tej ponudbi. Odjemalec jih uporablja kot standarde in jih primerja s svojimi 

vsakokratnimi izkušnjami s to storitvijo (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1). Obstaja 

več ravni pričakovanj, kot npr. idealna normativna, primerjalna, dejanska, minimalna ipd 

(Dean 2004, 62; Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 8).  

                                                 
9 Angl. satisfaction 
10 Dovolj 
11 Narediti 
12 Angl. performance theory 
13 Angl. expectancy disconfirmation theory 
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Pričakovanja odjemalcev nenehno rastejo. Njihovo današnje zadovoljstvo ni zagotovilo za 

njihovo jutrišnje zadovoljstvo. Zadovoljstvo je potrebno razumeti kot koncept lestvice 

vrednosti – od izrazitega nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva (Snoj 2007b, 120). 

Merjenje zadovoljstva notranjih (zaposlenih) in zunanjih odjemalcev ima dvojno vlogo, in 

sicer informativno (informacija o kakovosti, vrednosti, ugledu) in komunikacijsko 

(informacija, da se organizacija zanima zanje) (Snoj 2007b, 121). 

George in Jones (2002, 78) omenjata štiri dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo notranjega 

odjemalca (zaposlenega): osebnost, delovne vrednote, delovne razmere in družbeni vpliv. 

 

Slika 3: Povezave v procesu ustvarjanja zadovoljstva porabnikov 

Vir: Potočnik 2000, 186. 

S slike 3 so razvidne povezave ustvarjanja zadovoljstva porabnikov. 

Najpogostejši razlogi oziroma cilji merjenja zadovoljstva v organizacijah so (Myers 1999 v 

Kolar 2003, 77): 

− zanimanje poslovodstva za zadovoljstvo, 

− spremljanje v času in primerjava s konkurenti, nagrajevanje zaposlenih, 

− analiza ključnih dejavnikov zadovoljstva (za alokacijo virov), 

− povečanje odgovornosti za zadovoljstvo, 

− ugotavljanje vpliva na dobiček, 

− uporaba kot osnova za napovedi, 

− uporaba kot osnova za spremembe v ponudbi, 

− uporaba kot dodatno merilo uspešnosti. 

objektivna kakovost pričakovanja 

prihodnja 

pričakovanja  

zadovoljstvo ali 

razočaranje 

motnje 

zaznava kakovosti 
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Pomembno je redno spremljanje zadovoljstva in primerjanje s konkurenti. Obstaja več 

metodologij merjenja zadovoljstva. Andreasenova klasifikacija merjenja zadovoljstva loči 

(Hribar 2003, 73): 

− objektivne metode (obseg prodaje, tržni delež, stopnja zvestobe, delež izgubljenih 

odjemalcev), 

− subjektivne metode (število pritožb odjemalcev, vsebina pritožb odjemalcev, model 

SERVQUAL, model SERVPERF). 

2.2 Snovanje marketinške kulture 

Kultura je kompleksen pojav, ki odseva zgodovino organizacije in nikoli ne nastane preko 

noči. Kultura je globoka, razširjena, stabilna ter jo je zelo težko spremeniti. Glede na stopnjo 

prepoznavnosti in stopnjo razumljivosti kulturnih elementov lahko kulturo strukturiramo v tri 

ravni: vidni elementi kulture (fizično okolje, miti, simboli, strukture, zgodbe, načine 

obnašanja itd.), sprejete vrednote (filozofija organizacije) in temeljne predpostavke (Schein 

1992 v Tavčar 2002). 

Zaradi delovanja vplivnih dejavnikov je mogoče kulturo organizacije načrtno spreminjati. V 

ta namen je potrebno vložiti ogromno energije, znanja, ciljne zavzetosti in imeti veliko 

podpore okolja. Sprememba obstoječe kulture v izboljšano marketinško kulturo organizacije 

je po navadi rezultat bolečih izkušenj z izzivi odprtega, ozaveščenega in konkurenčnega 

poslovnega okolja. Pogosto zahteva menjavo poslovodstva, nov slog vodenja, spremeniti je 

treba pravila delovanja organizacije in podobno. Potrebna so tudi velika vlaganja v 

usposabljanje, motiviranje zaposlenih ter povečanje njihove pripadnosti (Snoj in Gabrijan 

2007, 2 in17). 

V na novo ustanovljenih organizacijah se lastniki organizacije in managerji odločijo za 

marketinško kulturo kot vrsto organizacijske kulture organizacije. Pri tem lahko graditelji 

marketinške kulture naletijo na problem neznanja in neprimernega kadrovanja, kajti 

razglašanje določene kulture še ne zagotavlja, da je takšna kultura tudi dejanskost 

organizacije. Kultura organizacije se v organizaciji ne pojavlja v čisti obliki (Snoj 2007a, 69).  

Po organizacijski teoriji in Fishbeinovem modelu vedenja je prevladujoča kultura sinteza 

vrednot (tudi nasprotujočih) in načinov razmišljanja zaposlenih v posamezni organizaciji 

(Gummesson 1991, 60; Homburg in Pflesser 2000, 449). 

Pri spreminjanju in gradnji marketinške kulture sta pomembna predvsem dva dejavnika 

(Tadepalli in Avila 1999 v Gainer in Padanyi 2005, 856): 

− razumevanje in predanost tržni naravnanosti vsakega zaposlenega v organizaciji, 
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− oblikovanje ciljev, strategij in temeljnih odločitev organizacije temelječih na kombinaciji 

racionalizma14 in inkrementalizma,15 po katerem ti cilji nastajajo. 

Marketinška kultura je rezultat srečevalnega pristopa. Srečevalni pristop zahteva aktivno 

sodelovanje managerjev na vseh ravneh organizacije. Pri njem se v skladu z načeli 

participiranja zaposlenih na vseh ravneh, ki se jih cilji tičejo, srečujejo vodila, ki so 

usmerjevalne in splošne narave in prihajajo »od zgoraj navzdol«, s konkretnimi predlogi 

aktivnosti v prodaji in v drugih funkcijah, ki prihajajo »od spodaj navzdol«. Zelo pomembno 

je tudi vzorno vedenje vodstva ter njihova predanost (Snoj 2005, 57). 

Do izrazite marketinške kulture organizacije lahko vodijo marketinške dejavnosti, kot so: 

spremljanje, analiziranje in diagnosticiranje dogajanj v širšem in ožjem okolju (Gainer in 

Padanyi 2005, 856). 

Pri gradnji marketinške kulture se ločita dva pristopa, in sicer programatičen16 pristop in 

pristop na osnovi izkušenj oziroma učenja na osnovi vedenja. V prvem primeru v organizaciji 

za utiritev želene, v odjemalce usmerjene vrednote uporabljajo programe usposabljanja. V 

drugem primeru pa naj bi marketinška kultura nastala kot posledica vsakdanjih vložkov pri 

ustvarjanju vrednosti za odjemalce (Gainer in Padanyi 2005, 856).  

V zvezi s spreminjanjem/gradnjo kulture je najprej potrebno narediti analizo in diagnozo 

stanja in gibanj v okolju organizacije in v organizaciji sami. Potrebno se je tudi zavedati, da je 

kultura relativno trden in opisni pojav in jo je zelo težko spremeniti. Res pa je, da v 

organizaciji ni mogoče uvesti večjih sprememb, ne da bi se obenem spremenila tudi kultura 

podjetja. 

Kultura organizacije lahko po določenem času postane tudi neustrezna. Sprememba kulture je 

potrebna, ko se organizacija znajde v težavah in krizi preživetja. V tej fazi je proces 

spreminjanja zelo težavna naloga, saj se zaposleni v organizaciji prisotnosti kulture ne 

zavedajo. Osnovna značilnost kulture je njena kolektivna narava, saj je kultura v temelju 

kolektivni pojav (Mesner-Andolšek 1995, 131). 

Nenehno izboljševanje, spreminjanje/gradnja postaja glavni način preživetja v konkurenčnem 

boju organizacij. Spreminjanje organizacije je oddaljevanje organizacije od obstoječega stanja 

k bolj zaželenemu prihodnjemu stanju z namenom povečanja učinkovitosti organizacije in 

njene uspešnosti (Rozman 2000, 121). Žal se to vedno ne zgodi, zato sta potrebni analiza ter 

diagnoza stanja in gibanj v okolju organizacije in v organizaciji sami. Smiselnost analize je v 

                                                 
14 Razumsko presojanje ali ukrepanje (Veliki slovar tujk 2002, 959) 
15 Rasti, naraščati (Veliki slovar tujk 2002, 500) 
16 V organizaciji uporabljajo programe usposabljanja in spremembe v organiziranosti z namenom 
utrditve želene (v odjemalce usmerjene) vrednote 



Marketinška kultura organizacije 

26 

tem, da organizacija ugotovi, kakšno kulturo ima in kakšno bi glede na situacijske 

spremenljivke (tehnologija v organizaciji, velikost organizacije, cilji in strategije organizacije, 

deležniki v organizaciji, nacionalna kultura) morala imeti. Pri analizi, diagnozi stanja in 

spreminjanju kulture organizacije ne gre samo za globalno preusmeritev organizacije; želeno 

kulturo organizacije morajo sprejeti vsi deli organizacije, ker je le tako možno pričakovati 

ugodne rezultate (Ivanko 2000, 247). 

Spreminjanje obstoječe kulture je lahko težavno in včasih celo neuspešno. Ovire (pridobljene 

spretnosti zaposlenih, odnosi med zaposlenimi, strukture), ki preprečujejo uspešno 

spreminjanje kulture, delujejo v smeri ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca (Treven 

2001, 96). 

V zvezi s spreminjanjem in gradnjo marketinške kulture Glickova (2004, 30–47) priporoča: 

− dosledno sporočanje (lastnikov, uprave in drugih managerjev) vsem zaposlenim, da 

podpirajo spremembe, 

− oblikovanje organizacijske enote, odgovorne za marketing, 

− uresničevanje in spremljanje norm vedenja (upoštevanje, spoštovanje notranjih in 

zunanjih deležnikov), 

− usposabljanje na področju marketinških znanj, 

− poročanje o uspehih, 

− skrb za dolgoročen vložek energije v smeri gradnje marketinške kulture. 

Turner in Spencer (1997 v Harris 2002, 609) priporočata dosledno uporabo fizičnih simbolov, 

marketinškega jezika in predpisanega vedenja kot pomembno orodje za spreminjanje in 

razvijanje marketinške kulture.  

Pri vsem tem je treba razumeti še odpor do kulturnih sprememb. Harris (2002, 605) omenja 

dve vrsti odporov, in sicer: 

− akcije, stališča in vedenje managerjev (odnos do sprememb, tveganj in konfliktov), 

− organizacijske značilnosti organizacije (sistemi usklajevanja, sodelovanja, 

komuniciranja).  

2.3 Pomen raziskovanja marketinške kulture 

Po Webstrovi (1995, 7) je marketinška kultura tista sestavina celotne kulture neke 

organizacije, ki se nanaša na vzorec skupnih vrednot in prepričanj, ki zaposlenemu ali 

zaposlenim pomaga razumeti in »čutiti« marketinško/tržno funkcijo ter določa pravila vedenja 

znotraj organizacije.  

Marketinška kultura je eden temeljnih elementov politike organizacije in služi kot svojstvena 

organizacijska kompetenca oziroma kot konkurenčna prednost organizacije, a samo v 
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primerih, ko predstavlja redek vir med konkurenti in ima velik pomen za ciljne skupine 

organizacije (Snoj 2007a v Trnavčevič et al. 2007, 92). Če je kultura na voljo vsem 

konkurentom in jo ti izvajajo na vseh ravneh kakovosti, potem ne more več služiti kot vir 

konkurenčne prednosti organizacije. V tem primeru marketinška kultura predstavlja nujen 

predpogoj za uspešno delovanje na trgu (Hunt in Morgan 1995 v Trnavčevič et al. 2007, 92). 

Z dobro izdelano in izvedeno strategijo se torej lahko poveča finančna uspešnost podjetij. Pri 

izdelavi in izvajanju take strategije igra pomembno vlogo dobro proučena marketinška 

kultura. 

O pomembni vlogi, ki jo ima marketinška kultura pri povečanju uspešnosti poslovanja 

organizacij, priča povečano zanimanje raziskovalcev (Peters in Waterman 1982; Kotter in 

Heskett 1992; Deshpande, Farley in Webster 1993; Jaworski in Kohli 1993; Narver in Slater 

1990; Ruekert 1992; Lambin 1996; Deng in Dart 1994; Greenley in Foxall 1998; Maydeu-

Olivares in Lado 2003; Agarwal, Erramill in Dev 2003; Mavondo in Farrell 2003; Deshpande 

in Farley 2004; Ge in Ding 2005; Norburn et al. 1990; Webster 1990, 1993 in 1995).  

Večina raziskovalcev potrjuje pozitivno povezanost, le nekateri (na primer Han, Kim in 

Srivasatva 1998; Siguaw, Simpson in Baker 1998) pa niso ugotovili nedvoumne povezanosti 

med marketinško kulturo in uspešnostjo poslovanja organizacij.  

Vendar je bilo z vidika celovitejšega vpogleda na področje spreminjanja in razvijanja 

marketinške kulture opravljenih zelo malo raziskav (Harris 2002, 623). 

Kot ena najpomembnejših raziskovalcev marketinške kulture z vidika celovitejšega vpogleda 

je Webstrova (1990) razvila splošno uveljavljen in uporaben instrument, ki je managerjem v 

pomoč. Njen instrument za merjenje marketinške kulture sestavljajo naslednje dimenzije: 

− kakovost storitev: zagotavljanje kakovosti storitev, 

− medosebni odnosi: kako managerji obravnavajo zaposlene, 

− prodajne naloge/sposobnosti: uporaba marketinškega pristopa pri opravljanju svojega 

dela, 

− organiziranost: povezanost in usklajenost zaposlenih pri doseganju ciljev, 

− interno komuniciranje: omogočanje zaposlenim zavedanje, kaj od njih managerji 

pričakujejo ter možnost zaposlenim pri oblikovanju standardov za njihovo delo, 

− inovativnost: pripravljenost celotne organizacije za spremembe. 

Glavna sestavina instrumenta Webstrove je anketni vprašalnik, sestavljen iz 34 vprašanj (v 

začetni fazi 38), ki so se izkazala kot najpomembnejši indikatorji marketinške kulture. S tem 

je utirila razmišljanje o marketinški kulturi kot večdimenzionalnem konceptu (Webster 1990, 

1993, 1995). 

Številni avtorji (Appiah-Adu, Fyall in Singh 2000, McNeil 2001) so potrdili zanesljivost, 

vsebino, konvergentno in nomološko veljavnost tega instrumenta. 
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2.4 Vloga marketinške kulture pri uspešnosti organizacije 

Pri poslovanju organizacije je eden glavnih ciljev delati učinkovito in uspešno. Delati 

učinkovito pomeni delati stvari prav, biti uspešen pa pomeni delati prave stvari (Turk 1999, 

620). Uspešnost podjetja se izraža z delovanjem podjetja navzven in se meri z ugotavljanjem, 

kakšen dobiček oziroma realizacijo doseže organizacija z učinki glede na vložke. Po eni strani 

gre za zagotavljanje gospodarske uspešnosti organizacije, kjer se upoštevajo tudi prodajne 

cene ustvarjenih poslovnih učinkov, po drugi strani pa za merjenje, kako uspešna so bila 

uporabljena sredstva, merijo se razmerja med različnimi stroški in ustvarjeno realizacijo ali 

dobičkom (Benedik 2003, 33). 

Tradicionalno merjenje uspešnosti poslovanja organizacije temelji na finančno-

računovodskem modelu. Bistvo je dobiček. Dobiček se največkrat izpostavlja, saj (Benedik 

2003, 33): 

− če ni pričakovanega dobička, investitorji ne bodo vlagali v organizacijo, 

− dobiček omogoča reprodukcijo (rast in ekspanzijo organizacije), 

− če organizacija ne ustvarja zadovoljivega dobička ali ustvarja izgubo, obstaja velika 

verjetnost, da bo organizacija prej ali slej prenehala delovati. 

Za ugotavljanje donosnosti oziroma dobičkonosnosti se v praksi največkrat uporabljata 

(Biloslavo 1999, 119): 

− kazalnik donosnosti/dobičkonosnosti kapitala,17 zanimiv za lastnike organizacije, saj 

kaže, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota v organizacijo vloženega 

kapitala. 

− kazalnik donosnosti/dobičkonosnosti sredstev,18 ki nam kaže, kakšna je uspešnost pri 

uporabi sredstev organizacije. 

Poleg tradicionalnega merjenja uspešnosti poslovanja organizacije je treba upoštevati še 

sodobne metode merjenja uspešnosti poslovanja organizacije. Sodobne metode merjenja 

uspešnosti poslovanja merijo rezultate poslovanja na način, ki usmerja delovanje organizacije 

v skladu s postavljeno strategijo (Lesjak 2003, 17).  

Sodobne metode merjenja so namenjene (Gruban 2002, 3): 

− nadzorovanju parametrov, povezanih z zadovoljstvom vseh deležnikov (zaposlenih, 

potrošnikov, delničarjev ipd.),  

− obvladovanjem poslovnih procesov in sposobnosti organizacije, da inovira in nenehno 

ustvarja dodano vrednost,  

− prepoznati signale, ki kažejo na slab imunski sistem organizacije, 

                                                 
17 angl. ROE – return on equity. 
18 angl. ROA – return on assets. 
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− izborom tistih informacij, ki nenehno postavljajo organizaciji nove in nove izzive in 

zavestno nevtralizirajo »čredno« logiko merjenja poslovne odličnosti. 

Z dobro izdelano in izvedeno strategijo se torej lahko poveča finančna uspešnost podjetij. Pri 

izdelavi in izvajanju take strategije pa igra pomembno vlogo prisotnost oz. odsotnost 

marketinške kulture, ki obsega značilnosti podjetja, kot so kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, 

medsebojni odnosi, konkurenčnost, organiziranost, interna komunikacija in inovativnost. 

Dolgoročno uspešne organizacije poskušajo s primerno uporabo ustreznih resursov doseči 

tudi konkurenčne prednosti. O konkurenčni prednosti organizacije govorimo, ko organizacija 

izvaja strategijo, ki jo sočasno ne izvaja noben trenutni ali potencialni konkurent (Porter 1985, 

20). Med vire za ustvarjanje konkurenčnih prednosti organizacije sodi tudi njena marketinška 

kultura (Ross-Wooldridge in Minsky 2002, 30; Kasper 2002, 1049). V ta namen se je v 

poslovanju organizacije povečal vpliv marketinške oziroma odprte naravnanosti,19 ki upošteva 

tudi potrebe svojega okolja (odjemalce, dobavitelje, druge deležnike oziroma ciljnih skupin) 

(Gabrijan in Snoj 1996, 19–40).  

Zato je primerno marketinško kulturo analizirati, jo usmerjati in jo uporabiti za doseganje 

boljših poslovnih rezultatov. 

                                                 
19 Razmišljanje in ravnanje, usmerjeno v okolje, tržno naravnano, ekstrovertirano. 
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3 UGLED ORGANIZACIJE 

Ugled je posnetek organizacije, ki zajame vse ustvarjene imidže deležnikov v organizaciji. 

Ugled organizacije je njegova refleksija skozi čas v očeh deležnikov in uteleša zgodovino 

izkušenj ljudi z organizacijo (Fombrun 2004, 72). 

Ugled ima za organizacijo tako ekonomski kot strateški pomen. Upravljanje z ugledom je 

osnovano na ekonomskih in strateških temeljih (Fombrun in Rindova 2000, 79).  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (Bajec 2000, 1446) opredeljuje ugled kot:  

»… zelo dobro mnenje o kom zaradi njegovih lastnosti, dejanj; njegov ugled se je povečal; imeti, 

izgubiti, ekspr. zapraviti svoj ugled, ekspr. izpodkopavati komu ugled; majhen, velik ugled, 

mednaroden, svetoven ugled/ugled države, podjetja.«  

Dowling (1994, 8) je podal eno celovitejših marketinško-komunikoloških opredelitev ugleda, 

ki pravi:  

»Ugled je ovrednoten imidž objekta (izdelka, storitve, organizacije, osebe), ki nastane na podlagi 

predhodnega vrednotenja ljudi o primerni vlogi ali obnašanju objekta, ter na podlagi njihovih 

izkušenj in vrednot v zvezi z objektom.«  

V zvezi s pojmovanjem ugleda uporabljamo še naslednje izraze, in sicer:  

− sloves, 

− reputacija (tujka iz angl. reputation – ugled), 

− dobro ime, 

− dober/slab glas.  

Gotsi in Wilson (2001, 29–30) sta definirala naslednje značilnosti ugleda: 

− Ugled je dinamičen koncept. 

− Graditev ugleda je dolgoročen proces. 

− Med ugledom in imidžem obstaja obojestranska povezanost. 

− Ugled izjasni položaj organizacije med konkurenti. 

− Ugled se med različnimi skupinami deležnikov razlikuje. 

V sodobnem poslovnem okolju si organizacije prizadevajo za dober ugled v javnosti, ki ga 

lahko gradijo prav s pomočjo medijev. V medijih pa ne gre za imidž, temveč za ugled 

organizacije, za njegovo osebnost. Ugled v javnosti je treba graditi dolgoročno in si ga je 

treba zaslužiti (Gruban 1990, 32–33). 

3.1 Graditev ugleda 

Na sliki 4 so razvidne osnovne sestavine ugleda: verodostojnost, zaupanje, zanesljivost in 

odgovornost.  
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Slika 4: Kaj naredi dober ugled? 

Vir: Fombrun 2004, 71-80. 

Skupaj te sestavine tvorijo mrežo odgovornosti do ključnih deležnikov organizacije. Ti 

deležniki so (Fombrun 2004, 111–133): 

− investitorji in dobavitelji (ti zahtevajo kredibilnost v poročanju uspešnosti organizacije in 

njihovih izjavah za javnost), 

− potrošniki ( ti pričakujejo zanesljivost izdelkov ali storitev), 

− zaposleni (pričakujejo zaupanje in spoštovanje njihovih pravic na delovnem mestu), 

− skupnosti (pričakujejo odgovornost za sodelovanje v družbi). 

Ugled po Fombrunu (2004, 87–95) temelji na petih načelih, in sicer: 

− vidljivost,  

− drugačnost,  

− verodostojnost,  

− odkritost, 

− konsistentnost. 

Vidljivost 

Kakor trdi Fombrun (2004, 87–88), ugleda brez vidljivosti ni. Bolj ugledne organizacije so 

tudi bolj vidne v medijih, raje razkrivajo informacije o sebi in so bolj pripravljene na 

neposredni dialog z vsemi deležniki. Organizacija bo s strani deležnikov dojeta kot odkrita in 

kredibilna. 

kredibilnost 

UGLED PODJETJA 

zanesljivost 
zaupanje 

odgovornost 
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Drugačnost 

Raziskave najuglednejših svetovnih organizacij so pokazale boljši ugled tistih organizacij, ki 

načrtno in sistematično komunicirajo z vsemi deležniki. Svoja dejanja osredotočajo samo na 

eno tematiko. (Fombrun 2004, 89–91) Fombrun (2004, 133) to poimenuje uglednostna 

platforma (svojevrstni slogan, unikatne blagovne znamke, logotipi, razne korporativne 

zgodbe). 

Verodostojnost 

Verodostojnost je najpomembnejši dejavnik ugleda. Ustvarja čustvene reakcije deležnikov. 

Organizacija mora s svojimi deležniki komunicirati na način, ki prikazuje organizacijo takšno, 

kot je. To se ji dolgoročno vedno povrne. Z manipuliranjem, ustvarjanjem različnih imidžev 

izključno z oglaševanjem in odnosi z javnostmi, ki se razlikujejo od vrednot in identitete 

organizacije, dolgoročno ne prinese želenih sadov. Močan ugled gradijo vsebine in dejanja 

organizacije ter verodostojni predstavniki organizacije (Fombrun 2004, 91–93). 

Odkritost/transparentnost 

Odkritost pomaga pri graditvi, vzdrževanju in branjenju ugleda vsake organizacije in 

predstavlja njihovo najbolj ranljivo točko. Organizacije morajo ugled graditi z rednim 

komuniciranjem in odkritostjo, z boljšo vidljivostjo in dostopnostjo do notranjih podatkov 

(Fombrun 2004, 191–199). 

Konsistentnost 

Najuglednejše organizacije so konsistentne ne samo v besedah, ampak predvsem v dejanjih. 

Nekonsistentnost škoduje graditvi ugleda, ker deležnikom pošilja nasprotujoče si podobe 

kulture organizacije, njenih vrednot in različnih strateških usmeritev. Z nižanjem 

konsistentnosti se organizaciji zmanjša podpora deležnikov in tako izgubi določeno mesto v 

boju za ugled (Fombrun 2004, 94–95). 

Fombrun (2004, 218–219) navaja pet korakov pri graditvi konsistentnosti, in sicer: 

− vzpostavljanje smiselnega dialoga z vsemi deležniki, 

− uveljavljanje porazdeljene identitete v organizaciji, 

− trening komuniciranja medsebojne usklajenosti sporočil tako zaposlenih kot partnerjev, 

− vzpostavljanje integriranega in standardiziranega komunikacijskega sistema, 

− sistematičen pristop merjenja napredka za graditev ugleda. 
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3.2 Oblikovanje ugleda 

Oblikovanje ugleda omogočata dva temeljna procesa: zaznavanje in komuniciranje. 

Zaznavanje neke organizacije je rezultat procesa predelave informacij, ki jih organizacija 

posreduje s svojim vedenjem in z različnimi načini komuniciranja. Te informacije 

posameznik s pripisovanjem kognitivnih in afektivnih pomenov oblikuje v mentalno sliko o 

organizaciji (Fombrun in van Riel 1997, 7). 

Proces oblikovanja ugleda je odvisen od (Bromley 1993, 90): 

− komuniciranja,  

− javnosti,  

− zaznavanja (posamezniki povezujejo čutne dražljaje s prejšnjimi izkušnjami v smiselne 

celote in predstave o stvareh in dogodkih) (Ule-Nastran in Kline 1996, 136),  

− motečih vplivov (selektivna pozornost, selektivno izkrivljanje, selektivna ohranitev; 

Kotler 1996, 186 in 589), 

− reputacijskih omrežij (družbene mreže, kjer se pretakajo informacije in se oblikujejo 

imidži, ugledi o organizacijah).  

Ena pomembnejših lastnosti ugleda je tudi, da služi kot podlaga za razlikovanje, še posebej 

takrat, ko razpolagamo z majhnim številom informacij o posamezni organizaciji (Gabrijan 

1994, 17). 

Oblikovanje ugleda organizacije je odvisno od številnih dejavnikov. Da bi ugled organizacije 

čim bolj učinkovito upravljali, skušajo raziskovalci ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki 

najbolj vplivajo na njegovo oblikovanje. V slovenskem prostoru je najbolj znana raziskava 

Ugled, ki jo od leta 1994 izvaja agencija Kline & partner. Raziskava proučuje poznanost in 

ugled najboljših slovenskih podjetij v očeh različnih skupin deležnikov. Seznam preučevanih 

podjetij se stalno dopolnjuje z organizacijami, ki med letom izrazijo željo, da so vključena v 

raziskavo (v letu 2003 je bilo preučevanih 224 organizacij, 800 predstavnikov poslovne 

javnosti in 1007 predstavnikov splošne javnosti). Anketirani so med drugim posamezne 

dejavnike ugleda ocenili glede na pomembnost pri oblikovanju ugleda organizacije. Rezultati 

njihovih ocen so prikazani v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Dejavniki oblikovanja ugleda organizacije 

Dejavnik Rang (poslovna javnost) Rang (splošna javnost) 

Kakovost izdelkov in storitev 1 1 

Sposobno vodstvo 2 2 

Zanesljivost v poslovnih stikih 3 4 

Fleksibilnost 4 7 

Jasno opredeljena vizija 5 8 

Etičnost v poslovnih stikih 6 10 

Stabilnost poslovanja 7 6 

Ustvarjalnost 8 5 

Skrb za zaposlene 9 3 

Finančna učinkovitost 10 9 

Vodilni položaj na trgu 11 11 

Vir: Kline in partner 2003, 58. 

Na oblikovanje ugleda je mogoče vplivati na različne načine, in sicer (Dowling 1994, 8):  

− z različnimi oblikami komuniciranja,  

− s spreminjanjem identitete objekta.  

3.3 Upravljanje ugleda 

Ugled je potrebno graditi načrtno in dolgoročno. Ugled predstavlja eno pomembnejših oblik 

premoženja organizacije. Upravljanje ugleda je odgovornost vseh zaposlenih in se začne pri 

vrhu organizacije, kjer se oblikuje kultura organizacije. Hutton et al. (2001, 248) menijo, da se 

ugleda ne more upravljati neposredno, zaradi česar to ni najbolj primerna naloga oddelka 

Odnosov z javnostmi ali oddelka Korporativnega komuniciranja. Ugled namreč ni le 

posledica komuniciranja, pač pa dobrega poslovanja celotne organizacije. 

 

Slika 5: Merjenje ugleda organizacije 

Vir: Dowling 2004, 99. 
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Pomemben del upravljanja z ugledom je tudi njegovo merjenje. Dowling (2004, 99) predlaga, 

da naj se ugled organizacije meri s tremi spremenljivkami (slika 5), in sicer: 

− prva spremenljivka – deskriptorji organizacije, 

− druga spremenljivka – deskriptorji ugleda, 

− tretja spremenljivka – vplivi deležnikov. 

3.4 Vloga ugleda za njihovo uspešnost 

Ugled ima za organizacijo ekonomski in strateški pomen. Upravljanje z ugledom je osnovano 

na ekonomskih in strateških temeljih (Fombrun in Rindova 2000, 79). 

Dowling (2001, 12–13) opredeli več načinov, kako dober ugled pripomore k uspešnosti 

organizacije, in sicer: 

− doda dodatno psihološko vrednost izdelkom (zaupanje) in storitvam (pripomore k višji 

oceni kakovosti);  

− poveča zadovoljstvo zaposlenih; 

− zmanjša tveganje pri nakupu; 

− pomaga pri odločitvi izbire med izdelki in storitvami; 

− poveča učinkovitost oglaševanja;  

− omogoči dostop do boljše delovne sile;  

− pomaga pri lansiranju novih izdelkov/storitev; 

− omogoča dostop do ponudnikov najboljših storitev;  

− predstavlja močan signal konkurentom;  

− poveča kapital na kapitalskem trgu;  

− poveča pogajalsko moč pri prodajnih poteh; 

− omogoči »drugo možnost« v primeru kriz;  

− predstavlja predstavitveno vez pri povezovanjih in pogodbami s ponudniki storitev ter  z 

dobavitelji. 

Ugled je kapital organizacije. Dober ugled zmanjša tveganje pri prvem nakupu ali takrat, ko je 

izdelek ali storitev težko oceniti. Takrat stopijo v ospredje psihološke prednosti izdelka ali 

storitve. Kupec ne kupuje le izdelka ali storitve, ampak z njima kupi tudi ime organizacije, ki 

mu mora zaupati. Bolj kot je organizacija ugledna med potrošniki, manjše bo tveganje ob 

prvem in vseh nadaljnjih nakupih in večja bo prodaja, kar posledično vodi v večji dobiček 

organizacije (Dowling 2001, 23). 

Dober in močan ugled organizacije je strateška prednost, ki jo konkurenti težko presežejo. 

Ugled tako predstavlja vir konkurenčne prednosti organizacije (njena vrednost je v vplivu na 

odnos, percepcijo ter vedenje deležnikov do organizacije). Z dobrim ugledom se lahko 
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organizacija loči od svojih tekmecev in svojim izdelkom postavi višjo ceno od cene 

konkurenčnih izdelkov (Kitchen 1997, 58). 
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4 RAZISKAVA MARKETINŠKE KULTURE V ZAVAROVALNIŠKI 

DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

4.1 Namen in cilji empirične raziskave 

Namen in cilj empirične raziskave je raziskati razumevanje marketinške kulture in ugleda 

organizacije v zavarovalniški dejavnosti in njun pomen za finančno uspešnost podjetja.  

4.2 Potek empiričnega dela 

Izvedba empiričnega dela je potekala v časovnem zaporedju, ki je prikazan v časovnici 

(preglednica 2). 

Preglednica 2: Časovnica o poteku raziskave 

Aktivnosti Rok 

Intervjuji prvi del november, december 2009 

Analiza intervjujev januar 2010 

Pilotiranje anketnega vprašalnika marec 2010 

E-anketiranje september 2010 

Obdelava in analiza podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom oktober 2010 

Intervjuji drugi del oktober, november 2010 

Analiza intervjujev, interpretacija in zaključki november, december 2010 

4.3 Vzorčenje 

V vzorec so bili vključeni vsi zaposleni v 16 srednje velikih in velikih podjetjih, ki imajo 

dostop do interneta na področju zavarovalniških dejavnosti. Po standardni klasifikaciji – SKD 

2008 – take organizacije spadajo pod šifro kategorije 65.110 dejavnost življenjskega 

zavarovanja in/ali 65.120 dejavnost zavarovanja razen življenjskega. 

Predvsem v kvantitativnem delu raziskave smo se srečali z določenimi omejitvami, ki smo jih 

v osnovi že predvideli. 

Težave smo imeli pri zbiranju izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih potrebovali za raziskavo. 

Izvedba raziskave je temeljila na pošiljanju dostopa do elektronske ankete (povezave) s 

spremnim dopisom kontaktni osebi v posamezni organizaciji na področju zavarovalniških 

dejavnosti, s katero smo se predhodno dogovorili. V dopisu smo kontaktno osebo v 

posamezni organizaciji seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili njen namen. Kontaktna 

oseba je kasneje sama (ali pa tudi ne) posredovala povezavo zaposlenim. Vsaka organizacija 

je prejela eno povezavo do elektronskega vprašalnika. V povezavi je bilo shranjeno geslo, ki 

nam je služilo za razvrščanje posameznih izpolnjenih vprašalnikov po posamezni organizaciji. 
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Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno. Po preteku desetih dni od poslanega 

elektronskega sporočila smo kontaktno osebo v posamezni organizacji ponovno povabili k 

sodelovanju v raziskavi. Telefonsko spodbujanje smo ponovili po 20-ih dneh od poslanega 

elektronskega sporočila. Odzivnost podjetij s področja zavarovalniških dejavnosti (54 

vrnjenih vprašalnikov) je bila, kljub močnemu osebnemu angažiranju, relativno majhna; 

odzivali so se najverjetneje samo nekateri zaposleni. Ugotovitve raziskave so zato lahko 

pristranske oziroma značilne za specifično skupino. Običajno je, da se tisti, ki so manj 

zadovoljni oziroma so razočarani, ker njihovo mnenje običajno ni upoštevano, ne odzovejo na 

povabilo k anketiranju. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov velikost vzorca ne omogoča 

posploševanja rezultatov na celotno dejavnost. Zaradi omejenega vzorca sodelujočih podjetij 

(5) tudi ni bila izvedena linearna regresijska analiza za preverjanje odvisnosti med 

marketinško kulturo in finančno uspešnostjo podjetij v zavarovalniških dejavnosti. O tem 

bomo sicer podali podrobnejša pojasnila v nadaljevanju. 

Reprezentativnost vzorca lahko potrjujemo po spolu (po podatkih iz Statističnega 

zavarovalniškega biltena 2010 je bilo v zavarovalnicah v letu 2009 zaposlenih 6.306 oseb – 

od tega 57,7 % žensk in 42,3 % moških), po delovnem mestu in po področju dela (operativni 

management v zavarovalnicah so operativci z določenimi pooblastili, ki skrbijo za strateške 

partnerje zavarovalnice in hkrati delegirajo nižji strokovni kader – prodajne zastopnike), 

nekoliko manj po izobrazbeni strukturi (po podatkih iz Statističnega zavarovalniškega biltena 

2010 se izobrazbena sestava zaposlenih nenehno izboljšuje – delež zaposlenih v 

zavarovalništvu z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe se je v letu 2009 glede na leto poprej 

povečal za 2,4 odstotne točke in predstavlja 32,2 % vseh zaposlenih). 

Ne glede na navedene omejitve ocenjujemo, da raziskava predstavlja odlično izhodišče za 

podobne raziskave v prihodnosti. 

4.4 Zbiranje podatkov 

V raziskavi sem uporabila kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike zbiranja podatkov. 

4.4.1 Polstruktuirani intervjuji 

Polstrukturirani individualni intervju spada med kvalitativne metode in tehnike zbiranja 

podatkov. Omogoča poglobljen vpogled v problematiko. Priporočljiv je za majhne, namenske 

vzorce. Prednost takega intervjuvanja je v »izmenjavi pogledov«, v poglobljenosti in 

fleksibilnosti med potekom intervjuja (Kvale 1996, 189–190). 

Vse izbrane osebe so se strinjale z udeležbo na intervjujih. Zagotovljena jim je bila 

anonimnost, strinjali so se tudi s snemanjem intervjujev. Udeležence smo s podvprašanji 
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spodbujali k sodelovanju. Iz tonskih posnetkov smo naredili prepis, ki je omogočal analizo 

podatkov (priloga 2 in priloga 6).  

Kredibilnost kvalitativnega dela raziskave – polstrukturiranih individualnih intervjujev smo 

povečali s triangulacijo po skupinah in virih.  

Polstrukturirani intervjuji – 1. del 

V tem delu raziskave smo izvedli pet polstrukturiranih individualnih intervjujev.  

K sodelovanju smo povabili osebe vršnega managementa srednje velikih in velikih podjetij s 

področja zavarovalniških dejavnosti v Republiki Sloveniji (priložnostni vzorec). Intervjuji so 

trajali 30 do 45 minut. Sestavljeni so bili iz štirih vprašanj odprtega tipa: 

− Ali poznate izraz marketinška kultura? 

− Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v organizacijah? 

− Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

− Kako se kaže marketinška kultura v vaši organizaciji? Opišite prosim situacijo, v kateri se 

marketinška kultura izkazuje? 

Vsakega udeleženca smo še vprašali, ali je že kdaj sodeloval v elektronskem anketiranju in ali 

bi sodeloval pri izpolnjevanju elektronskega vprašalnika.  

Polstrukturirani intervjuji − 2. del 

Pri raziskavi smo izvedli devet polstrukturiranih individualnih intervjujev. 

K sodelovanju smo povabili osebe srednjega in vršnega managementa iz srednje velikih in 

velikih podjetij s področja zavarovalniških dejavnosti v Republiki Sloveniji (priložnostni 

vzorec). Intervjuji so trajali od 50 minut do ene ure. Sestavljeni so bili iz vprašanj odprtega 

tipa, in sicer: 

− Zakaj po vašem mnenju tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

− Kaj so lahko vzroki zanjo? 

− Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

− Kako bi lahko odzivnost oziroma neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške 

kulture? 

− Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

− Ali je mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in marketinško kulturo? 

− Ali je mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško kulturo? 

− Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture? 
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4.4.2 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik spada med kvantitativne metode in tehnike zbiranja podatkov. Za 

raziskavo je bil za osnovo uporabljen vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil izdelan za potrebe 

raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za management v Kopru (Trnavčevič 

et al. 2007). Zajemal je sedem dimenzij marketinške kulture, in sicer: kakovost, zadovoljstvo, 

medosebne odnose, prodajno usmerjenost, organiziranost, interno komunikacijo in 

inovativnost. 

Na podlagi rezultatov analize vsebine polstruktuiranih individualnih intervjujev smo dopolnili 

anketni vprašalnik in dodali novo kategorijo »ugled« s trditvami: 

− Vodstvo zavarovalnice daje prednost spoštovanju zavarovalniških načel (varnost, 

dolgoročnost, stabilnost) pred doseganjem visokih (kratkoročnih) donosov. 

− V marketinških aktivnostih zavarovalnice je čutiti poudarek na krepitvi ugleda 

zavarovalnice. 

− Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju sodelovanja z družbenim 

okoljem. 

− Zaposleni se zavedamo, da je ugled zavarovalnice odvisen od delovanja slehernega 

posameznika. 

− Zavarovalnica ima vzpostavljen učinkovit sistem korporativnega komuniciranja z vsemi 

pomembnimi deležniki organizacije. 

− Zavarovalnica ima prepoznano poslovno filozofijo in strategijo. 

V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki je vseboval 65 vprašanj, od katerih je 6 

demografskih, 53 vprašanj se je navezovalo na dimenzije marketinške kulture (po 

metodologiji Webstrove), ostalih 6 pa se je navezovalo na ugled kot pomembno specifično 

značilnost s področja zavarovalniških dejavnosti (preglednica 3). 59 vprašanj (demografska 

ne) je bilo zastavljenih v obliki sedemstopenjske lestvice. Stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo so anketiranci označili na lestvici od 1 do 7, pri čemer je 1 – nikakor ne velja za našo 

organizacijo in 7 – popolnoma velja za našo organizacijo. 
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Preglednica 3: Opis dimenzij marketinške kulture in ugleda 

Dimenzija Opis 

*Kakovost Vprašanja se nanašajo na predanost zaposlenih za doseganje čim višje 
stopnje kakovosti storitev. 

*Zadovoljstvo Vprašanja se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo 
zunanjih udeležencev. 

*Medosebni odnosi Poudarek je na motivaciji zaposlenih, njihovemu počutju in kadrovski 
politiki. 

*Prodajna usmerjenost Vprašanja se nanašajo na zaposlovanje pravih ljudi, njihovo strokovno 
izpopolnjevanje in pristope pri delu. 

*Organiziranost Poudarek je na urejenosti in organiziranosti delovnega procesa. 

*Interna komunikacija Poudarek je na odnosu vodstva do zaposlenih, na obliki dialoga med 
vodstvom in ostalimi. 

*Ustvarjalnost Vprašanja se nanašajo na to, v kolikšni meri so zaposleni dejavni pri 
uvajanju novosti. 

Ugled Poudarek je na krepitvi ugleda s strani vseh deležnikov organizacije. 

*Vir: Kodrič 2007, 133. 

Za preverjanje razumevanja anketnega vprašalnika smo izbrali naključnih 15 oseb, zaposlenih 

v organizacijah s področja zavarovalniških dejavnosti, s katerimi smo naredili pilotsko študijo 

marketinške kulture in ugleda. Težav z razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, 

zato smo anketni vprašalnik pustili nespremenjen. 

Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi 1. 

Anketni vprašalnik (v nadaljevanju e-anketa) je bil v elektronski obliki in je potekal preko 

spletnega informacijskega sistema Fakultete za management Koper.  

4.5 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov – 1. del 

Podatke v kvalitativni raziskavi dobimo s pomočjo kvalitativnih tehnik, ki vključujejo 

strukturirane in polstrukturirane intervjuje, osebne zapise opazovanj, kvalitativne ankete ipd., 

s katerimi raziskovalec zbira in analizira podatke. Določitev konkretne tehnike ali metode v 

posamezni raziskavi je odvisna od konkretnega raziskovalnega namena in problema. Na 

podlagi analize kvalitativnih podatkov dobimo odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 111) povzemajo definicijo analize kvalitativnih 

podatkov kot: 

zbirko interpretativnih tehnik, ki poskušajo opisati, dekodirati, prevesti in drugače odkriti pomen, 

ne frekvence, določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v družbenem svetu. 
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Bryman in Bellova (2003, 573) opredeljujeta analizo kvalitativnih podatkov kot neštevilčen 

pregled, ki omogoča interpretacijo opazovanja za namene odkrivanja osnovnih pomenov ter 

vzorcev medsebojnih odnosov. 

Pri raziskavi je potrebno natančno razložiti postopek, izvedbo analize in način preoblikovanja 

podatkov v vsebinske sklope – kategorije, v katere uvrščamo pomene dobljenih podatkov. 

Poznamo dva različna načina analiziranja kvalitativnih podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 147–148): 

− analiza vsebine, 

− utemeljitvena analiza. 

V prvem delu smo se odločili za analizo vsebine po ključnih pojmih. Zaradi zagotavljanja 

anonimnosti so udeleženci v raziskavi označeni z oznakami oseba A, oseba B, oseba C, oseba 

D in oseba E. 

Proces analize posameznih prepisov tonskih posnetkov individualnih intervjujev je bil 

izveden v sledečih korakih: 

− 1. korak: identifikacija posameznih ključnih pojmov, 

− 2. korak: sortiranje posameznih ključnih pojmov v posamezne kategorije, 

− 3. korak: analiza in interpretacija posameznih kategorij. 

Ključna ugotovitev, ki izhaja iz vsebine odgovorov je, da se vseh pet intervjuvancev s 

pojmom marketinške kulture še ni srečalo. Osebo B smo s pojmom marketinške kulture 

seznanili mi, osebo A pa smo spodbudili k analiziranju in pregledovanju teoretične razlage 

samega pojma s povabilom na intervju. Ostale tri osebe pojem marketinške kulture poznajo. 

Ključna ugotovitev je tudi ta, da posameznih kategorij oziroma dimenzij marketinške kulture 

z analizo ni bilo težko odkriti, ker so bili intervjuvanci dokaj enotni pri svojih stališčih do 

problematike, ki so jo vsebovala vprašanja. Z analizo smo identificirali sedem kategorij, in 

sicer: kakovost, zadovoljstvo, medosebni odnosi, ugled, organiziranost, interna komunikacija 

in inovativnost. Če dobljene kategorije primerjamo s teoretično razlago Websterjeve (1995, 7) 

ki marketinško kulturo opredeljuje z dimenzijami: kakovost storitev, medosebni odnosi, 

komuniciranje, inovativnost, prodajne sposobnosti in organiziranost, ugotovimo, da so vse 

identificirane kategorije, razen kategorije ugled, dimenzije marketinške kulture.  

Naslednja ključna ugotovitev je tudi ta, da je za organizacije s področja zavarovalniških 

dejavnosti (zavarovalnic) poleg marketinške kulture zelo pomemben tudi poudarek na krepitvi 

njihovega ugleda. Marketinška kultura in njene dimenzije ter ugled prispevajo k uspešnosti 

organizacije (poglavje 2.4 in poglavje 3.4 te magistrske naloge).  

Seveda pa ugotovitve prvega dela kvalitativne raziskave ne moremo posploševati na 

neintervjuvane osebe, kar tudi ni bil namen prvega dela kvalitativne raziskave.  
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Poglavitni namen je bil ugotoviti pravilnost vprašalnika zaprtega tipa, ki je bil izdelan za 

potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za management v Kopru 

(Trnavčevič et al. 2007). Vprašalnik smo z analizo potrdili. Kategorija ugled, ki smo jo 

pridobili z analizo, je služila kot osnova za oblikovanje dodatnih vprašanj v zgoraj 

omenjenem vprašalniku (opisan v poglavju 4.4.2).  

V nadaljevanju sledi analiza posameznih kategorij. 

4.5.1 Kakovost 

Iz odgovorov lahko razberemo, da anketiranci pod pojmom kakovost vključujejo pojme: plan 

(planiranje), uspešnost in kakovost. 

Oseba A meni, da je marketinška kultura povezana z marketinškim konceptom in vse skupaj 

mora pozitivno vplivati na finančno uspešnost poslovanja vsake organizacije. Podobnega 

mnenja sta Ross-Wooldridge in Minsky (2002, 30), ki trdita, da je za organizacijo 

pridobivanje obstojnih prednosti pred konkurenti zelo pomembno, predvsem razvijanje 

marketinškega, odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, ki mora biti vpeto v kulturo 

organizacije.  

Oseba B meni, da je planiranje miselna faza vsakega delovnega procesa v organizaciji. V ta 

namen mora biti narejena podrobna analiza obstoječega stanja, oblikovanje predloga prenove 

oziroma spremembe – oblikovanje problema in zadani realni cilji organizacije. Podobno meni 

tudi oseba A, vendar poudarja tudi dejstvo, da se »dobro izveden plan odraža v nekem 

pozitivnem finančnem učinku«. Z obema se strinja tudi Moškon (2004, 5), ki planiranju daje 

velik poudarek. Moškon trdi, da se morajo vsi v organizaciji zavedati pomembnosti dobrega 

planiranja, ki se odraža v poslovanju organizacije z nižjimi stroški (nižje zaloge, boljši 

izkoristek vseh virov organizacije …) in višjimi prihodki (krajši in bolj zanesljivi dobavni 

roki, višji nivo storitev do kupcev). 

Oseba A meni, da se »kakovostno opravljeno delo v zavarovalniški dejavnosti kaže v 

zadovoljstvu in lojalnosti stranke« – zavarovalna doba za posamezno zavarovanje je med 20 

in 40 leti. »To pomeni, da ti je stranka pripravljena toliko časa zaupati. Da se to doseže, 

potrebuješ zelo kakovostne produkte in storitve«. Oseba D poudarja, da je kakovostno 

opravljeno delo v njihovi zavarovalnici standard in da je tako tudi načrtovano. Nadaljuje: 

»Kakovostno opravljeno delo ima več elementov. En je časovni rok, ki je vnaprej definiran, 

drugi element je dobra kakovost dela, da se naloga izvede na dogovorjen način. Tretji element 

so zaposleni. Zaposleni se morajo zavedati, da so oni odgovorni, da to delo dobro opravijo. 

Če imajo težave, se lahko posvetujejo s sodelavci«. Oseba E meni, da se s kakovostnim 

upravljanjem osebnih in premoženjskih zavarovanj »zagotavlja najprej varnost, zatem pa tudi 

dodano vrednost«. Pri njih so sprejeta t. i. temeljna načela organizacije, kot so kakovost, 
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varnost in rast. Hkrati sodelujejo pri uvajanju sistema kakovosti in odličnosti, ki temelji na 

permanentnem izpopolnjevanju znanja in medčloveških odnosov ter nenehnih izboljšavah 

vseh poslovnih procesov v njihovi organizaciji. Uspešno in učinkovito se razvijajo, rastejo in 

stremijo po odličnosti v zavarovalniških storitvah. Vpeljan imajo dober sistem ocenjevanja in 

spremljanja delovne uspešnosti. S kadrovskimi kazalci, ki so ključni pokazatelji učinkovitosti 

in uspešnosti funkcije upravljanja s človeškimi viri, to področje merijo in ocenjujejo. 

Zagotavljanje kakovosti je po mnenju Šostarja (2000, 11) skupek dejavnosti managementa 

kakovosti, načrtovanja kakovosti ter njihovega preverjanja. Vujiševič (2000, 13) je šel še 

malo dlje in trdi, da je zagotavljanje kakovosti na vseh ravneh organizacije miselna revolucija 

v načinu vodenja.  

4.5.2 Zadovoljstvo 

Merjenje zadovoljstva notranjih (zaposlenih) in zunanjih odjemalcev ima dvojno vlogo, in 

sicer informativno (informacija o kakovosti, vrednosti, ugledu) in komunikacijsko 

(informacija, da se organizacija zanima zanje) (Snoj 2007b, 121). 

Iz intervjujev je razvidno, da organizacije v zavarovalniški dejavnosti dajejo velik poudarek 

zadovoljstvu odjemalcev. Merjenje zadovoljstva zunanjih odjemalcev poteka skozi vse leto, 

in sicer: 

− Pri osebi B: z raziskavo, imenovano Zavarovalniški monitor, skozi ankete (anketiranje 

zavarovancev po sklenitvi zavarovanja ali po cenitvi in likvidaciji škod, anketiranje 

medijev) in skozi osebna srečanja s pomembnejšimi poslovnimi partnerji (npr. 

organizirani dogodki, kot so golf, tenis turnir, srečanje ob večjih sponzorskih dogodkih in 

novoletni sprejemi).  

− Pri osebi D »sistematično z njimi komunicirajo skozi ves čas«, jih sprašujejo in 

obiskujejo, izvajajo raziskavo o zadovoljstvu. S pomembnejšimi strankami pa izvedejo 

»sestanke ena na ena«. 

− Pri osebi E spremljajo zadovoljstvo zavarovancev in potencialnih zavarovancev z 

internimi sistemi spremljanja in analizami ter sodelujejo v letnih raziskavah zunanjih 

raziskovalnih institucij. 

Cilj spremljanja zadovoljstva je »zadovoljen zavarovanec in uspešna organizacija«. Tu oseba 

E misli predvsem zadovoljstvo zavarovancev v smislu dolgoročnega partnerstva z vsemi 

deležniki: njihovimi zavarovanci, poslovnimi partnerji, zaposlenimi in delničarji. 

Pri osebi B pred in med končanjem večjih projektov ter po njih zadovoljstvo zaposlenih 

merijo (z anketami in osebnimi intervjuji na osnovi kvotnega načina) npr. z vodenjem 
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projekta, z rezultati, z načinom dela, z odnosom. Na letni ravni spremljajo zadovoljstvo 

zaposlenih skozi raziskavo Zlata nit20 in SiOK.21 

Oseba A vidi pomen marketinške kulture kot zavedanje pomena marketinga v družbi, s ciljem 

zadovoljstva strank in zadovoljstva zaposlenih in poslovnih partnerjev. Pri njih se 

marketinška kultura kaže »po kakovosti produktov, zadovoljstvu  strank, njihovi lojalnosti ter 

zadovoljstvu zaposlenih«. 

4.5.3 Medosebni odnosi 

Oseba A pravi: »Sestavine marketinške kulture so po mojem vrednote, ki se odražajo v 

medsebojnih odnosih, v kakovosti storitev, ki jih izvajaš, v zadovoljstvu, ki ga dosegaš, v 

ustvarjalnosti, konkurenčnosti ipd.« Oseba C pa meni: »Morda je izraz marketinška kultura 

pri nas še relativno nov in neuveljavljen, a dobri medsebojni odnosi, vrednote, odgovornost 

podjetij do okolja, v katerem delujejo, nenehna skrb za zavarovance ter krepitev vezi s 

poslovnimi partnerji so danes mehanizmi, brez katerih ni uspešnega podjetja.« Tavčar (2006, 

94) meni, da kultura organizacije zadeva obnašanje, ki izhaja iz nabora vrednot, ki jih usvoji 

dovolj velik del zaposlenih v organizaciji, kar potrjuje zgoraj omenjeni trditvi. Oseba B 

poudarja: »Glede na to, da nas je že več kot 900, smo iz izkušenj ugotovili, da največji 

problem ni to, da nekoga naučiš, česar do sedaj še ne zna, temveč ali se oseba ujema z 

vrednotami podjetja. […] Skozi vrednote in ključne dejavnike uspešnosti se mora kristalizirati 

tudi delo vsakega posameznika v podjetju.« 

Možina (2002, 596) trdi, da so medosebni odnosi eden najpomembnejših dejavnikov, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Vplivajo na izpolnjevanje delovnih nalog zaposlenih ter 

na doseganje ciljev organizacije.  

Zaradi konkurenčnega boja na trgu organizacije velikokrat pozabijo na svoje zaposlene. 

Management od zaposlenih veliko pričakuje, pomenu zadovoljstva in medosebnih odnosov pa 

občasno ne daje veliko poudarka. Oseba A s ponosom poudari, da je pri njih relativno nizka 

fluktuacija odhajanja, navkljub dejstvu, da imajo po raziskavah, ki so jih izvedli, nekaj nižje 

plače kot pri konkurenčni organizaciji. Tudi oseba B se pohvali in pravi: »Fluktuacija 

zaposlenih je pri nas nizka, kar je posledica dobrih medosebnih odnosov.« Tudi Florjančič 

(1994, 87) je prepričan, da so vzroki fluktuacije medosebni odnosi, slaba organizacija dela, 

nizke plače ipd. 

                                                 
20 Zlata nit (z izborom najboljšega zaposlovalca) je medijsko-raziskovalni projekt časnika Dnevnik. Z 
njim želijo vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. 
21 Projekt poteka pod okriljem svetovalnih podjetij, ki so pripravila ta projekt. Vodilna ideja projekta 
je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. 
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4.5.4 Ugled 

Oseba E meni, da so »spremljanje zadovoljstva zavarovancev, poznanosti in ugleda družbe, 

prepoznavnosti blagovne znamke zelo pomembni elementi«. S to trditvijo se strinjamo. 

Trditev potjuje tudi Šubičeva (2002, 78), ki pravi, da so zadovoljni in zvesti porabniki (kupci, 

zavarovanci ...) cilj vsakega podjetja, čigar ugled se lahko zmanjša v primeru težav. Oseba E 

nadaljuje z dejstvom, da so pri njih »zavezani k rasti in bogatenju sodelovanja z družbenim 

okoljem in rasti ugleda družbe«. Oseba D trdi, da mora »biti komunikacija ali kultura 

primerna«, organizacije morajo »skrbeti za ugled in s tem odgovarjati pričakovanju 

potencialnih strank«.  

Ne glede na organizacijo komunikacijske funkcije posamezne organizacije in njihove 

velikosti, prav vsako organizacijo čaka širok spekter komunikacijskih obveznosti, ki se jih 

posamezna organizacija mora lotiti za ustvarjanje tržnega uspeha. Oseba C poudarja ravno to, 

da so naloge službe za korporativno komuniciranje v njihovi organizaciji »poskrbeti za 

krepitev ugleda v javnosti, vzdrževati urejene komunikacijske procese in razvijati 

organizirano korporativno komuniciranje«. Z navedenim se lahko strinjamo,saj lahko 

organizacija v primeru slabega komuniciranja zaide v resne težave. Podobno pravi oseba A in 

trdi da: »v nasprotnem primeru pa imajo zavarovalnice, ki so gradile svoj imidž in ugled samo 

na prodaji zavarovalnih polic ter hkrati obljubljale velike dobičke, sedaj resne težave.«  

4.5.5 Organiziranost 

Oseba E trdi, da je marketinška kultura posamezne organizacije povezana z vizijo in 

poslanstvom podjetja. Z navedenim se lahko strinjamo. Oseba B gre še nekoliko dlje in trdi, 

da mora vodstvo zelo natančno določiti vizijo in strategijo podjetja. Nadalje trdi: »na osnovi 

tega je enostavno slediti operativnemu nivoju ciljev in letnih načrtov in meriti učinkovitost in 

uspešnost ter uresničitev pričakovanj. Vodstvo v času krize pričakuje predvsem prilagajanje 

tržišču na vseh treh ravneh: pri razvoju ponudbe zavarovancem, pri prodajni strategiji (cene) 

in pri stroškovni učinkovitosti«. Dodaja: »Glede na to, da je marketinška kultura povezana s 

poslanstvom podjetja, je izjemno pomembna že v trenutku, ko se ljudje pri nas zaposlujejo. 

Treba je vedeti, ali dihajo tako, kot zavarovalnica diha. Naše poslanstvo je recimo ekonomska 

varnost za vse naše deležnike: zavarovance, zaposlene in za lastnike. To pomeni, da se do 

vseh t. i. ciljnih skupin obnašamo enako oziroma z njimi enako poslujemo.« 

Oseba D strategijo podjetja primerja s taktičnimi operativnimi cilji podjetja. Pravi: »tu skrbiš, 

da imaš vizijo, kako boš kaj počel, temu prilagajaš posamezne elemente ali pa zavestno delaš 

izjeme od tega koncepta z določeno idejo o tem, zakaj je to pomembno ali zakaj ni.« 
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4.5.6 Interna komunikacija 

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi.  

V organizaciji poteka interno komuniciranje v različne smeri med ravnmi navzgor in navzdol 

po hierarhični lestvici ter na isti hierarhični lestvici diagonalno in prečno (Tavčar 1995, 14). 

Interna komunikacija v podjetjih intervjuvancev poteka na sledeči način: 

− Pri osebi A: osebno po vertikalnih nivojih, z rednimi sestanki, s tedenskimi kolegiji vodij 

oddelkov, po telefonu, komunikacija po elektronski pošti. 

− Pri osebi B: z osebno komunikacijo, pisno komunikacijo, z organizacijo dnevov odprtih 

vrat s predsednikom uprave ali njegovimi obiski po poslovnih enotah. Pri njih imajo 

zaposleno osebo, ki se ukvarja samo z internim komuniciranjem.. Imajo razvita praktično 

vsa orodja, ki se uporabljajo za odnose do zaposlenih: od intraneta, forumov, blogov do 

internih revij, knjig predlogov, anket, nagradnih iger, natečajev, raziskav. Prav tako imajo 

izdelano strategijo internega komuniciranja. 

− Pri osebi C imajo za notranje in zunanje komunikacije organizirano službo za 

korporativno komuniciranje. […] Cilj internega komuniciranja pri njih je pravočasno 

obveščanje zaposlenih, omogočanje prostega toka informacij ipd. Kot dodaten kanal 

komuniciranja z zaposlenimi so v vseh območnih enotah namestili nabiralnike idej 

(anonimna oddaja predlogov, idej, mnenj), služba za korporativno komuniciranje pa 

poskrbi, da zaposleni dobijo ustrezne odgovore in rešitve predlogov. 

− Pri osebi D: redni interni sestanki, komuniciranje preko elektronske pošte, intranet. 

− Pri osebi E: intranet, izdajanje novic, prirejanje dogodkov za zaposlene in srečanja s 

poslovnimi partnerji.  

Inovativnost 

Inovacija je po mnenju Likarja (2006, 54) nov ali bistveno izboljšan izdelek ali storitev, ki se 

pojavi na trgu. Inovativne organizacije imajo dolgoročne možnosti za uspeh. Oseba B daje 

inovativnosti kot enemu od orodij ustvarjanja marketinške kulture, ki doprinese k boljši (večji 

ali učinkovitejši) prodaji, velik pomen. Trdi, da v njihovi organizaciji predvsem na strateški 

ravni ne dajo velikega poudarka. Nadaljuje: »sicer vključujemo zaposlene v procese 

inoviranja, uporabljamo metode za spodbujanje ustvarjalnosti, ki naj bi spodbudile zaposlene 

k ustvarjalnemu razmišljanju; to pa naj bi vodilo k inoviranju.« Oseba D pravi: »Inoviranju 

pri nas damo velik poudarek. Pri nas ves čas sprašujemo zaposlene, če ima kdo kako idejo. 

Nič ni zabetonirano pri nas. Imamo neko variabilno nagrajevanje. Prebojno idejo vsekakor 

nagradimo.« Oseba E za svojo organizacijo trdi: »Pri zaposlenih vzpodbujamo in razvijamo 

sposobnost inovativnega reševanja problemov, učinkovitega uresničevanja idej in zamisli ter 

sposobnost samostojnega in timskega dela.« 
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Rašič in Markič (2008, 26) trdita isto kot oseba B in D, in sicer, da morajo organizacije 

načrtovati politiko inoviranja, kakor tudi nenehno spreminjati invencije v inovacije. Z dobro 

inovacijsko strategijo organizacije dosežejo večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem 

povezano večjo uspešnost od konkurentov in večji donos.  

Oseba C se je pohvalila z njihovo inovativno storitvijo Toča alarm, kar je prednost njihovih 

zavarovancev. 

4.6 Analiza in interpretacija kvantitativnih podatkov 

V tem poglavju prikazujemo, analiziramo in interpretiramo podatke, zbrane z anketnim 

vprašalnikom (e-anketa). 

4.6.1 Analiza odgovorov po demografskih podatkih 

Za sodelovanje pri anketiranju se je odločilo pet podjetij izmed šestnajstih (31,25 % 

odzivnost). Prejetih je bilo 54 vprašalnikov(0,85 % odzivnost glede na število zaposlenih v 

vseh 16 podjetjih oziroma 2,38 % odzivnost v podjetjih, ki so se odločila za anketiranje). 

Ženske so izpolnile 33 vprašalnikov, moški pa 21 (razvidno s slike 6). 

 

Slika 6: Frekvenčna porazdelitev po spolu 
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Slika 7: Frekvenčna porazdelitev glede na delovno mesto, ki ga zasedajo 

Na podlagi slike 7 ugotavljamo, da je največ anketirancev zaposlenih v operativnem 

managementu (23) in drugih delovnih mestih (23), nekaj manj v srednjem managementu (7) 

in najmanj v upravi (1). 

S slike 8 je razvidno, da je največ anketirancev zaposleno na delovnih mestih, ki jih nismo 

natančno definirali – na drugih delovnih mestih (24), nekaj manj v marketingu/prodaji (20), 

nato na področju financ (6), najmanj na področju računovodstva (2) in kadrovske službe (2). 

 

Slika 8: Frekvenčna porazdelitev glede na področje dela, ki ga opravljajo 

S slike 9 je razvidno, da je največ anketirancev zaposlenih v podjetju od 5 do 15 let (30), 

sledijo zaposleni v podjetju do 5 let (14) in nato zaposleni v podjetju nad 15 let (10). 
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Slika 9: Frekvenčna porazdelitev glede na čas zaposlitve v podjetju 

S slike 10 je razvidno, da je največ anketirancev z delovnimi izkušnjami nad 5 do 15 let (24) 

in delovnimi izkušnjami nad 15 let (24), najmanj pa z delovnimi izkušnjami do 5 let (6). 

 

Slika 10: Frekvančna porazdelitev glede na delovne izkušnje v letih 

S slike 11 je razvidno, da je največ anketirancev s VII. stopnjo izobrazbe (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij) – 29, sledijo tisti s V. stopnjo 

izobrazbe (srednješolska izobrazba) – 18, nato tisti s VI. stopnjo izobrazbe (višješolska 

izobrazba) – 6 in najmanj z VIII. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti) – 1. 
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Slika 11: Frekvenčna porazdelitev glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

4.6.2 Osnovne statistične analize 

Na podlagi rezultatov v preglednici 4 lahko sklepamo na dokaj povprečno stopnjo razvitosti 

marketinške kulture in ugleda v srednje velikih in velikih podjetjih s področja zavarovalniških 

dejavnosti. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za dimenzijo medosebni 

odnosi, najvišja pa pri dimenziji kakovost. Iz preglednice je prav tako razvidno, da so razlike 

med povprečnimi stopnjami strinjanja v okviru posameznih dimenzij razmeroma majhne. 

Vrednosti koeficienta variabilnosti so razmeroma nizke, kar kaže na relativno enotno 

odgovarjanje vseh anketirancev. Odgovori posameznih anketirancev so se med seboj malo 

razlikovali. 

Preglednica 4: Povprečne stopnje strinjanja in variabilnosti odgovorov po dimenzijah 

marketinške kulture in ugleda 

Dimenzija 

Najnižja 
povprečna 

stopnja 
strinjanja 

Najvišja 
povprečna 

stopnja 
strinjanja 

Povprečna 
stopnja strinjanja 

za dimenzijo 

Koeficient 
variabilnosti (%) 

Kakovost 4,21 5,70 4,88 24,80 

Zadovoljstvo 4,03 5,65 4,88 27,10 

Medosebni odnosi 3,29 4,81 3,79 40,40 

Prodajne sposobnosti 3,33 5,20 4,22 32,90 

Organiziranost 4,35 5,12 4,63 28,80 

Interna komunikacija 3,70 5,20 3,70 33,30 

Inovativnost 4,35 4,90 4,49 30,80 

Ugled 4,44 5,44 4,89 28,04 
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Opisne statistike posameznih dimenzij marketinške kulture in ugleda 

Anketiranci so s sedemstopenjsko Likartovo lestvico ocenjevali pomembnost posameznih 

trditev, ki veljajo za njihovo podjetje. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so anketiranci 

označili na lestvici od 1 do 7, pri čemer je 1 – nikakor ne velja za naše podjetje in 7 – 

popolnoma velja za naše podjetje. 

V preglednici 5 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – kakovost, 

prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. Na splošno velja, da 

pretirano nizkih in visokih ocen ni. S povprečno oceno 5,700 je največ anketirancev kot 

najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo trditvi, da zaposleni verjamejo, da se 

njihovo vedenje odraža v podobi, imidžu podjetja, najmanj veljavna trditev pa je trditev, da je 

vodstvo podjetja predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo – povprečna ocena 4,212. 

Preglednica 5: Dimenzija marketinške kulture – kakovost  

Kakovost 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno 
delo zaposlenih 

4,280 1,906 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo 4,212 1,851 

V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih 4,346 1,867 

Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev 

5,353 1,397 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi imidžu 
podjetja 

5,700 1,282 

Povprečje na dimenzijo 4,880 1,210 

 

V preglednici 6 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – zadovoljstvo, 

prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno oceno 5,647 je 

največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo trditvi, da si 

zaposleni prizadevajo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev, najmanj veljavna pa je za njih trditev, da v podjetju dejansko redno merijo 

zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev – povprečna 

ocena 4,026. Tudi tu na splošno velja, da pretirano nizkih in visokih ocen ni. 
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Preglednica 6: Dimenzija marketinške kulture – zadovoljstvo 

Zadovoljstvo 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, 
dobavitelje in druge vplivne udeležence 

4,308 1,687 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

4,706 1,825 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih zunanjih vplivnih udeležencev 

4,026 1,885 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih 4,128 1,777 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in 
stališča udeležencev 

4,902 1,578 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

5,509 1,489 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

5,647 1,309 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

4,977 1,517 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo boje kot oni zadovoljiti potrebe  udeležencev 

5,106 1,747 

Povprečje na dimenzijo 4,889 1,324 

 

V preglednici 7 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kultur – medsebojni 

odnosi, prikazane povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno oceno 

4,808 je največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo 

trditev, da je v njihovem podjetju pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni 

udeleženec, najmanj veljavna pa je za njih trditev, da management upošteva občutke 

sodelavcev – povprečna ocena 3,292.  
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Preglednica 7: Dimenzija marketinške kulture – medsebojni odnosi 

Medsebojni odnosi 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Management upošteva občutke sodelavcev 3,292 1,650 

V podjetju se vsak zaposleni počuti kot njegov pomemben del 3,333 1,785 

Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje 
mnenje 

3,480 1,865 

Management vodi politiko »odprtih vrat« 3,860 1,885 

Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 3,633 1,890 

Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo 4,308 1,832 

V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni 
udeleženec 

4,808 1,738 

V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni 
udeleženci med seboj zaupamo 

3,960 1,795 

Povprečje na dimenzijo 3,789 1,530 

 

V preglednici 8 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – prodajne 

sposobnosti, prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno 

oceno 5,200 je največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo 

trditev, da si zaposleni s svojim delom prizadevajo za nove odjemalce, najmanj veljavna pa je 

za njih trditev, da vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi – povprečna 

ocena 3,333.  

Preglednica 8: Dimenzija marketinške kulture – prodajne sposobnosti 

Prodajne sposobnosti 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi 3,333 1,939 

Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje 
sodelavcev 

4,510 1,725 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu 4,061 1,713 

Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 4,060 2,064 

Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalcev 5,200 1,552 

Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje v panogi 3,452 1,824 

Povprečje na dimenzijo 4,226 1,392 

 

V preglednici 9 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – organiziranost, 

prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno oceno 5,020 je 

največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo trditev, da 

zaposleni svoje cilje in naloge usklajujejo z letnim poslovnim načrtom, najmanj veljavna pa je 

za njih trditev, da je področje dela zaposlenih pri njih dobro organizirano – povprečna ocena 

4,347.  
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Preglednica 9: Dimenzija marketinške kulture – organiziranost 

Organiziranost 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani 4,642 1,442 

Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo 4,585 1,586 

Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete 5,118 1,437 

Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 4,347 1,562 

Zaposleni dobro upravljamo s časom 4,560 1,692 

Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim 
načrtom 

5,020 1,679 

Povprečje na dimenzijo 4,631 1,334 

 

V preglednici 10 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – interna 

komunikacija, prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno 

oceno 5,196 je največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo 

trditev, da ima njihovo podjetje sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni, 

najmanj veljavna pa je za njih trditev, da vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med 

zaposlenimi – povprečna ocena 3,694. Na splošno tudi tu velja, da pretirano nizkih in visokih 

ocen ni. 
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Preglednica 10: Dimenzija marketinške kulture – interna komunikacija 

Interna komunikacija 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi 
zaposleni 

5,196 1,709 

Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev 4,642 1,788 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 4,981 1,737 

Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem 
poslovanju podjetja 

4,882 1,796 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju 
internih standardov delovanja 

4,347 1,751 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 
sodelavcev 

4,725 1,498 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 
komunikacije 

3,875 1,898 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 3,694 1,917 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev 
podjetju 

3,941 1,782 

V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo 3,941 1,859 

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu 

3,700 1,854 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi 
zaposleni 

4,243 1,412 

Povprečje na dimenzijo 5,196 1,709 

 

V preglednici 11 so prikazane trditve v okviru dimenzije marketinške kulture – inovativnost, 

prikazane so povprečne stopnje strinjanja ter standardni odkloni. S povprečno oceno 4,904 je 

največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo trditev, da 

zaposleni v njihovem podjetju dajejo pobude za spremembe, najmanj veljavna pa je za njih 

trditev, da so pri njih dovzetni za spremembe – povprečna ocena 4,346.  

Preglednica 11: Dimenzija marketinške kulture – inovativnost 

Inovativnost 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

V podjetju smo dovzetni za spremembe 4,346 1,595 

Zaposleni dajemo pobude za spremembe 4,904 1,624 

Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 4,654 1,702 

Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese 4,469 1,621 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 4,500 1,714 

Povprečje na dimenzijo 4,492 1,382 

 

V preglednici 12 so prikazane trditve v okviru dimenzije – ugled, prikazane njihove 

povprečne stopnje strinjanja ter njihovi standardni odkloni. S povprečno oceno 5,442 je 
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največ anketirancev kot najbolj veljavno trditev za njihovo podjetje izpostavilo trditev, da se 

zaposleni zavedajo, da je ugled njihove zavarovalnice odvisen od delovanja slehernega 

posameznika, najmanj veljavna pa je za njih trditev, da je v marketinških aktivnostih njihove 

zavarovalnice čutiti poudarek na krepitvi njihovega ugleda – povprečna ocena 4,620.  

Preglednica 12: Dimenzija-ugled 

Ugled 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Vodstvo zavarovalnice daje prednost spoštovanju zavarovalniških 
načel pred doseganjem visokih kratkoročnih donosov 

5,040 1,653 

V marketinških aktivnostih zavarovalnice je čutiti poudarek na krepitvi 
ugleda zavarovalnice 

4,620 1,839 

Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju sodelovanja z 
družbenim okoljem 

5,060 1,570 

Zaposleni se zavedamo, da je ugled zavarovalnice odvisen od 
delovanja slehernega posameznika 

5,442 1,662 

Zavarovalnica ima vzpostavljen učinkovit sistem korporativnega 
komuniciranja z vsemi pomembnimi deležniki organizacije 

4,444 1,700 

Zavarovalnica ima prepoznano poslovno filozofijo in strategijo 4,820 1,792 

Povprečje na dimenzijo 4,891 1,371 

 

4.6.3 Razlike v odgovorih po demografskih podatkih (analiza variance) 

Rezultati analize variance nam pokažejo, da v odgovorih med ženskami in moškimi ni 

značilnih razlik. Prav tako ni značilnih razlik pri odgovorih glede na delovno mesto, področje 

dela, čas zaposlitve v podjetju in stopnjo pridobljene izobrazbe. Značilne razlike opazimo pri 

trditvah (preglednica 13), in sicer, če med seboj primerjamo zaposlene po času zaposlitve v 

podjetju.  

S slike 12, 13 in 14 ter preglednice 13 je razvidno, da so najnižje ocene pri posamezni trditvi 

pri skupini zaposlenih do pet let, najvišje ocene pa je opaziti pri zaposlenih nad 15 let 

zaposlitve. Glede navedenih ugotovitev menimo, da se zaposlenim z daljšo delovno dobo v 

posameznem podjetju veča odgovornost do samega podjetja in njih samih. Zavedajo se, da so 

»prvi obraz«, ki ga odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci spoznajo in tako 

predvsem oni predstavljajo podjetje in da je poslovanje podjetja odvisno tudi od njih. Njihov 

interes je vsekakor zadovoljevanje svojih potreb, kot so socialna varnost, dobra plača, 

ugled ..., vendar to lahko dosežejo s sodelovanjem z vodstvom podjetja in delovanjem v 

skladu s cilji podjetja ter letnim poslovnim načrtom (usklajenost njihovega osebnega 

strokovnega razvoja s cilji podjetja). 
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Preglednica 13: Razlike v odgovorih glede na čas zaposlitve v podjetju 

Trditev (kategorija) Čas zaposlitve 
Aritmetična 

sredina 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev (zadovoljstvo). 

Do 5 let 

Nad 5 do 15 let 

Nad 15 let 

4,33 

5,38 

5,96 

Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 
poslovnim načrtom (organiziranost). 

Do 5 let 

Nad 5 do 15 let 

Nad 15 let 

4,17 

4,61 

5,68 

Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju 
sodelovanja z družbenim okoljem (ugled). 

Do 5 let 

Nad 5 do 15 let 

Nad 15 let 

3,50 

5,25 

5,30 

 

 

Slika 12: Razlika v odgovoru glede na čas zaposlitve in trditvijo iz kategorije 

zadovoljstvo 

 

Slika 13: Razlika v odgovoru glede na čas zaposlitve in trditvijo iz kategorije 

organiziranost 
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Slika 14: Razlika v odgovoru glede na čas zaposlitve in trditvijo iz kategorije ugled 

4.6.4 Obstaja pozitivna korelacija med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo 

organizacij 

Hipotezo smo hoteli testirati z enostavno regresijsko analizo. O regresijski analizi v statistiki 

govorimo, kadar sta dva ali več pojavov v medsebojni odvisnosti. Regresijska analiza pomaga 

razumeti, kako se tipična vrednost odvisne spremenljivke spremeni, ko se spreminja 

katerakoli neodvisna spremenljivka (Brvar 2007, 268).  

Za namen preverjanja hipoteze smo se odločili oblikovati novo spremenljivko, ki izraža 

globalno raven razvitosti marketinške kulture na ravni posamezne organizacije. Za 

oblikovanje nove spremenljivke poznamo več statističnih metod, vendar sta za regresijsko 

analizo uporabni dve (metoda povprečja posameznih dimenzij in metoda glavnih komponent), 

s katerima lahko spremenljivke reduciramo na manjše število spremenljivk. Ker nam število 

enot vzorca glede na število postavljenih vprašanj ne omogoča verodostojnega tolmačenja 

rezultatov metode glavnih komponent ali drugih sorodnih statističnih metod, smo se odločili 

za uporabo metode povprečij.  

Novo spremenljivko smo oblikovali po formuli: 

7

jNIjIKjORGjPSjMOjZAjKA
jMK

++++++
= , 

kjer je jMK  povprečna globalna razvitost marketinške kulture v organizaciji j, 

jINjKIjORGjPSjMOjZAjKA ,,,,,,  pa povprečna razvitost posamezne dimenzije 

marketinške kulture v organizaciji j (kakovost, zadovoljstvo, medosebno odnosi, prodajne 

sposobnosti, organiziranost, interno komuniciranje, inovativnost). 



Raziskava marketinške kulture v zavarovalniški dejavnosti v Republiki Sloveniji 

60 

Kot kazalci finančne uspešnosti organizacij se v strokovni literaturi najpogosteje pojavljajo 

čista dobičkovnost skupnih prihodkov, čista donosnost sredstev, čista donosnost kapitala, čisti 

poslovni izid na delnico, čista donosnost prihodkov iz prodaje in drugi. Najdemo jih v izkazu 

poslovnega izida (Samuelson in Nordhaus 2002, 127). 

Zaradi celovitega razumevanja finančne uspešnosti organizacije smo opredeli naslednje 

kazalnike: 

− čista donosnost kapitala = čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečna vrednost 

kapitala v letu x 100. Čista donosnost kapitala je s stališča lastnikov organizacije 

najpomembnejši kazalnik poslovne uspešnosti in tudi sicer eden najpogosteje 

uporabljenih kazalnikov. Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s 

premoženjem lastnikov. Pokaže, koliko čistega dobička je organizacija dosegla na vsakih 

100 evrov vloženega kapitala.  

− čista dobičkovnost skupnih prihodkov = čisti poslovni izid obračunskega obdobja / 

celotni prihodki x 100. Ta kazalnik pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je 

bilo ugotovljene na 100 evrov doseženih skupnih prihodkov organizacije.  

− čista donosnost sredstev = čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečna vrednost 

vseh sredstev v letu x 100. Kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri 

upravljanju sredstev.  

 

Zaradi premajhnega števila sodelujočih podjetij pa izvedba regresijske analize ni smiselna in 

ne strokovno utemeljena. Zato hipoteze 1 nismo preverjali. V prilogi 4 pa je zgolj zaradi 

prikaza uporabe metode in navedenih izhodišč predstavljena enostavna regresijska analiza na 

pridobljenih podatkih. Njeni izsledki so sicer kot navedeno neuporabni za potrebe same 

raziskave. 

4.6.5 Obstaja pozitivna korelacija med marketinško kulturo in ugledom organizacij 

Analizo smo izvedli v dveh korakih: 

− redukcija sklopa trditev dimenzije ugled, kjer smo z metodo PCA (metoda glavnih 

komponent) ustvarili novo spremenljivko »ugled«. V regresijskem modelu ta 

spremenljivka predstavlja posledico; 

− zgradili smo sedem modelov večkratne (multiple) regresije, kjer so posamezne dimenzije 

marketinške kulture predstavljale vzrok. 

Košmeljeva (2007, 159) pravi: 
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Metoda glavnih komponent (PCA22) je statistična tehnika, ki analizira medsebojno soodvisnost 

spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk zmanjša. Pri tem osnovni nabor 

spremenljivk preslikamo v množico novih spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente. 

Glavnih komponent je toliko, kolikor je osnovnih spremenljivk in so med seboj neodvisne 

(pravokotne). Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija osnovnih spremenljivk in 

ohranjajo njihovo skupno variabilnost. Prva glavna komponenta je določena tako, da pojasni kar 

se da velik del celotne variance osnovnih spremenljivk. 

V prvem koraku smo v model vključili vse trditve iz sklopa ugled in izračunali vrednost 

statističnih testov, s katerimi ugotovimo, ali so podatki primerni za izvedbo konkretne 

raziskave z metodo glavnih komponent. Na voljo imamo dva testa, in sicer Kaiser-Meyer-

Olkin test (v nadaljevanju: KMO) ter Bartlettov test. Bartlettov test preverja, ali je 

korelacijska matrika enotska. Če je stopnja značilnosti Bartlettovega testa manjša od 0,05, 

potem lahko rečemo, da matrika ni enotska, kar pomeni, da so podatki ustrezni. Čim večja je 

mera KMO testa, bolj so podatki primerni za analizo. Če je mera KMO večja od 0,8, 

govorimo o optimalni primernosti podatkov, spodnja meja pa je 0,5 (Hutcheson in Sofroniou 

1999). 

Izračunana vrednost KMO in izid Bartlettovega testa (priloga 2) kažeta na optimalno 

primernost podatkov za tovrstno metodo. Mera KMO je v poskusu znašala 0,867, kar kaže na 

primernost matrike za analizo. Tudi Bartlettov test pokaže, da je korelacijska matrika značilno 

različna od enotske. Na osnovi navedenih rezultatov smo sprejeli odločitev, da izvedbo 

analize z metodo glavnih komponent nadaljujemo in izvedemo drugi korak. 

S pomočjo metode glavnih komponent (metoda dela na kovariančni matriki, ker so te 

spremenljivke na isti merski lestvici) smo medsebojno analizirali neodvisne spremenljivke. 

Vrednost komunalitet se giblje med 0,486 in 0,810, kar prikazuje kar visoko vrednost 

variance posamezne spremenljivke, zajete v modelu glavnih komponent. Najvišji delež 

pojasnjene variance ima spremenljivka »Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in 

bogatenju sodelovanja z družbenim okoljem«, najnižji delež pa spremenljivka »Zaposleni se 

zavedamo, da je ugled zavarovalnice odvisen od delovanja slehernega posameznika«.  

Ker je o tem, koliko glavnih komponent vključiti v raziskavo, v literaturi znanih več 

hevrističnih pravil, smo se odločili, da bomo za določitev sledili naslednjim dvem pravilom:  

− Vnaprej določen prag: izbrano število glavnih komponent naj pojasni 60 % skupne 

variabilnosti osnovnih spremenljivk – v našem primeru 68,793 %. 

− Po grafu »scree plot«, ki prikazuje velikost lastne vrednosti glede na njeno zaporedno 

mesto; v našem primeru je »izrazito koleno« pri drugi spremenljivki, kar nakazuje, da je 

izbira ene glavne komponente dovolj. 

                                                 
22 angl. Principal component analysis 
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Z analizo metode glavnih komponent smo ugotovili, da je medsebojna povezanost med 

spremenljivkami iz sklopa trditev dimenzije ugled možno pojasniti z eno glavno komponento, 

ki smo jo mi preimenovali v »ugled«. 

V drugem koraku smo izvedli sedem modelov večkratne (multiple) linearne regresije. Model 

multiple linearne regresije se glasi: yi=α+β1x1+β2x2+…+βkxk+ε. V našem primeru smo 

uporabili vzorčni pristop, kar pomeni, da na osnovi vzorčnih podatkov s pomočjo metode 

najmanjših kvadratov za linearno funkcijo oblike yi=α+β1x1+β2x2+…+βkxk+ε ne bomo dobili 

pravih vrednosti regresijskih koeficientov, temveč le njihove ocene. Zato regresijsko funkcijo 

za ocenjevanje odvisne spremenljivke z ocenjenimi vrednostmi regresijskih koeficientov 

zapišemo v obliki enačbe regresijske hiperravnine: y=α+β1x1+β2x2+…+βkxk. 

Analizo smo izvedli z metodo Stepwise23 (metoda postopne izbire), ki v model vključuje 

spremenljivke, s katerimi je odvisna spremenljivka najbolj povezana in to preko celotnega 

niza. Zato je prikaz tabele Anova nepotreben, F in t testi so izpolnjeni. 

Model 1: Kakovost 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da le dva dejavnika/dve trditvi v nasprotju s 

pričakovanji pozitivno vplivata na ugled, in sicer 1: »Vodstvo podjetja poudarja pomen 

komunikacijskih veščin zaposlenih« (βnestandardiziran=0,271) in 2: »Zaposleni si prizadevamo 

izpolniti pričakovanja vodstva podjetja« (βnestandardizirani=0,229). Ostali dejavniki/trditve so 

statistično neznačilni (nimajo vpliva – β=0). 

Preglednica 14: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 1) 

Model 1 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,654 0,427 0,410 0,737 

2 0,740 0,547 0,520 0,665 

 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 52,0 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med kakovostjo (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno pozitivno 

povezavo (βnestandardizirani v obeh primerih ima pozitiven srednje močen vpliv).  

                                                 
23 Stepwise regresija najprej prične z modelom brez vseh spremenljivk in nato v vsakem koraku v 
linearni regresijski model vključi najbolj statistično značilno spremenljivko (najvišjo vrednost F 
statistike). Na vsakem koraku tudi testira statistično značilnost že vključenih spremenljivk in v kolikor 
postane katera od njih ob vključitvi novih spremenljivk statistično neznačilna, jo izključi. Postopek 
vključevanja spremenljivk v model je zaključen, ko nobena od preostalih spremenljivk ni več 
statistično značilno povezana z odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 15: Ocene regresijskih koeficientov (Model 1) 

Nestandardni koeficienti 
Model 1 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -2,620 0,461  -5,682 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,271 0,063 0,531 4,270 0,000 

Neodv. sprem. 2 0,229 0,077 0,367 2,956 0,006 

 

Model 2: Zadovoljstvo 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da le dva dejavnika/dve trditvi pozitivno 

vplivata na ugled, in sicer 1: »Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 

odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev« (βnestandardizirani=0,394) in 2: 

»Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev« (βnestandardizirani=0,294). Ostali dejavniki / trditve so statistično neznačilni (nimajo 

vpliva – β=0). 

Preglednica 16: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 2) 

Model 2 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,843 0,711 0,701 0,583 

2 0,882 0,777 0,761 0,521 

 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 76,1 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda (preglednica 21). V vsakem primeru lahko 

predvidevamo, da gre med zadovoljstvom (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za 

neposredno pozitivno povezavo (β v obeh primerih ima močen pozitiven vpliv).  

Preglednica 17: Ocene regresijskih koeficientov (Model 2) 

Nestandardni koeficienti 
Model 2 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -3,665 0,438  -8,366 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,394 0,080 0,601 4,912 0,000 

Neodv. sprem. 2 0,294 0,102 0,354 2,893 0,007 
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Model 3: Medosebni odnosi 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da le dva dejavnika/dve trditvi pozitivno 

vplivata na ugled, in sicer 1: »V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi 

vplivni udeleženec« (βnestandardizirani=0,339) in 2: »Management upošteva občutke sodelavcev« 

(βnestandardizirani=0,209). Ostali dejavniki/trditve so statistično neznačilni (nimajo vpliva – β=0). 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 62,3 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med medosebnimi odnosi (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno 

pozitivno povezavo (β v obeh primerih ima pozitiven vpliv). 

Preglednica 18: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 3) 

Model 3 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,741 0,549 0,537 0,677 

2 0,802 0,642 0,623 0,612 

 

Preglednica 19: Ocene regresijskih koeficientov (Model 3) 

Nestandardni koeficienti 
Model 3 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -2,414 0,311  -7,759 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,339 0,063 0,593 5,361 0,000 

Neodv. sprem. 2 0,209 0,068 0,339 3,065 0,004 

 

Model 4: Prodajna usmerjenost 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da le dva dejavnika/dve trditvi v nasprotju s 

pričakovanji pozitivno vplivata na ugled, in sicer 1: »Vodstvo podjetja vzpodbuja ustvarjalne 

pristope pri delu« (βnestandardizirani=0,270) in 2: »Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju 

pravih ljudi« (βnestandardizirani=0,185). Ostali dejavniki/trditve so statistično neznačilni (nimajo 

vpliva – β=0). 
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Preglednica 20: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 4) 

Model 4 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,707 0,500 0,485 0,744 

2 0,761 0,578 0,553 0,694 

 

Preglednica 21: Ocene regresijskih koeficientov (Model 4) 

Nestandardni koeficienti 
Model 4 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -1,866 0,297  -6,283 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,270 0,079 0,489 3,410 0,002 

Neodv. sprem. 2 0,185 0,075 0,355 2,479 0,018 

 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 55,3 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med prodajno usmerjenostjo (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno 

pozitivno povezavo (β v obeh primerih ima srednje močen pozitiven vpliv). 

Model 5: Organiziranost 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da le en dejavnik/ena trditev v nasprotju s 

pričakovanji pozitivno vpliva na ugled, in sicer 1: »Področja dela so dobro organizirana« 

(βnestandardizirani=0,270). Ostali dejavniki/trditve so statistično neznačilni (nimajo vpliva – β=0). 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 50,4 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med organiziranostjo (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno 

pozitivno povezavo (β v obeh primerih ima močen pozitiven vpliv). 

Preglednica 22: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 5) 

Model 5 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,718 0,516 0,504 0,720 
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Preglednica 23: Ocene regresijskih koeficientov (Model 5) 

Nestandardni koeficienti 
Model 5 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -2,056 0,336  -6,117 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,455 0,071 0,718 6,448 0,000 

 

Model 6: Interno komuniciranje 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da trije dejavniki/tri trditve pozitivno vplivajo 

na ugled, in sicer 1: »Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev 

podjetju« (βnestandardizirani=0,446), 2: »Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje 

podjetja« (βnestandardizirani=0,198) in 3: »Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so 

seznanjeni vsi zaposleni« (βnestandardizirani=0,161). En dejavnik/ena trditev pa negativno vpliva 

na ugled, in sicer 4: »Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 

komunikacije« (βnestandardizirani=-0,134). Ostali dejavniki/trditve so statistično neznačilni 

(nimajo vpliva – β=0). 

Preglednica 24: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 6) 

Model 6 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,739 0,546 0,534 0,670 

2 0,842 0,709 0,693 0,544 

3 0,864 0,746 0,725 0,515 

4 0,880 0,775 0,748 0,492 

 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 74,8 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med internim komuniciranjem (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno 

pozitivno povezavo (β v treh primerih ima pozitiven vpliv, zadnja spremenljivka ima sicer 

negativen vpliv, ampak njen β dokazuje, da je njen prispevek zelo majhen, tako da lahko 

hipotezo o pozitivnem vplivu sprejmemo). 
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Preglednica 25: Ocene regresijskih koeficientov (Model 6) 

Nestandardni koeficienti 
Model 6 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -3,158 0,319  -9,891 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,446 0,076 0,725 5,857 0,000 

Neodv. sprem. 2 0,198 0,061 0,322 3,263 0,003 

Neodv. sprem. 3 0,161 0,060 0,262 2,710 0,010 

Neodv. sprem. 4 -0,134 0,065 -0,252 -2,067 0,046 

 

Model 7: Ustvarjalnost 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo, da trije dejavniki/tri trditve pozitivno vplivajo 

na ugled, in sicer 1: »Zaposleni dajemo pobude za spremembe« (βnestandardizirani = 0,305) in 2: 

»V podjetju smo dovzetni za spremembe« (βnestandardizirani = 0,189). Ostali dejavniki/trditve so 

statistično neznačilni (nimajo vpliva – β = 0). 

Preglednica 26: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (Model 7) 

Model 7 
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 
napake 

1 0,667 0,445 0,430 0,726 

2 0,721 0,520 0,494 0,683 

 

Preglednica 27: Ocene regresijskih koeficientov (Model 7) 

Nestandardni koeficienti 
Model 7 

Beta Standardna napaka 
Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Konstanta -2,425 0,382  -6,347 0,000 

Neodv. sprem. 1 0,305 0,076 0,516 4,021 0,000 

Neodv. sprem. 2 0,189 0,077 0,313 2,439 0,019 

 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 49,4 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke – v našem primeru ugleda. V vsakem primeru lahko predvidevamo, da 

gre med inovativnostjo (dimenzijo marketinške kulture) in ugledom za neposredno pozitivno 

povezavo (β v obeh primerih ima pozitiven vpliv). 
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Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da obstaja pozitivna korelacija med marketinško kulturo in 

ugledom organizacij. To domnevo smo preverili z izvedbo sedmih modelov večkratne 

(multiple) linearne regresije – za vsako dimenzijo MK posebej. Prišli smo do ugotovitve, da 

lahko hipotezo v celoti sprejmemo in podamo sklep, da obstaja pozitivna korelacija med 

marketinško kulturo in ugledom organizacij. 

Visoka pojasnjenost modela je razvidna iz visokih popravljenih determinacijskih koeficientov 

neodvisnih spremenljivk R2 24 ter visokih statistično značilnih parcialnih regresijskih 

koeficientov β. Popravljeni determinacijski koeficienti se gibljejo od 0,410 do 0,761, kar 

pomeni, da se vpliv pojasnjevalnih spremenljivk (posamezni dejavniki/posamezne trditve v 

vseh sedmih dimenzijah MK) na varianco odvisne spremenljivke (ugleda) gibljejo med 41 % 

in 76,1 %. 

4.7 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov – 2. del 

Ugotovitve anketnega vprašalnika smo zaradi večje veljavnosti pridobljenih rezultatov 

podkrepili z izvedbo dodatnih devetih polstrukturiranih intervjujev. Njihovo analizo smo 

izvedli s pomočjo utemeljitvene analize. Utemeljitvena analiza omogoča bolj odprt pristop. 

Zunanja struktura podatkov določa podatke, kar analizo poenostavi (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2005, 153). 

Proces analize posameznih prepisov tonskih posnetkov individualnih intervjujev je bil 

izveden v treh korakih:  

− 1. korak: identifikacija posameznih dogodkov, 

− 2. korak: razvrščanje kategorij in njihovo povezovanje v konceptualno celoto, 

− 3. korak: razmejevanje kategorij in oblikovanje teoretičnih sklepov. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti so udeleženci v raziskavi označeni z oznakami oseba A, 

oseba B, oseba C, oseba D, oseba E, . oseba F, oseba G in oseba H.  

V nadaljevanju sledi analiza posameznih kategorij. 

                                                 
24 R2 določa delež variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjen z vsemi v ocenjevani model 
vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. 
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4.7.1 Odzivnost v zavarovalniški panogi 

V intervjujih smo želeli ugotoviti vzroke za slabšo odzivnost pri anketiranju in ali lahko 

odzivnost povezujemo z ravnjo marketinške kulture v podjetjih s področja zavarovalniških 

dejavnosti. 

Ugotovitev 

Razloge za slabšo odzivnost lahko pripišemo zmanjšanemu zanimanju za anketiranje, 

preveliki »poplavi« raznoraznih anket in vprašalnikov in sedanji gospodarski situaciji, ki jo je 

zaznamovala finančna kriza, katere posledice so vidne tudi na zavarovalnem trgu.  

Oseba F: »Mogoče zato, ker se v zadnjem času dobi kar precej takšnih vprašalnikov. […] Na leto 

pride veliko vprašalnikov in bi že skoraj moral imeti enega zaposlenega samo za reševanje anket. 

[…] Zavarovalnice niso pretirano navdušene nad reševanjem posameznih anket, saj od tega 

nimajo velikih koristi. Na začetku smo veliko sodelovali pri anketiranju, še posebej, ko sem bil v 

službi pri prejšnji zavarovalnici. Na koncu smo ugotovili, da si s tistimi vprašalniki ali odgovori 

prav veliko ne moremo pomagati. Predvidevam, da je v tujini večji odziv, saj je v zavarovalništvu 

tudi več zaposlenih.« 

Oseba B: »Prvi je ta, da smo bile zavarovalnice poleti zelo na udaru zaradi poplav in posledično 

zelo obremenjene s svojim poglavitnim poslovanjem. Drugi razlog je ta, da smo v izjemno hudem 

konkurenčnem boju, kjer zavarovalnica v tujem lastništvu diktira cenovno vojno in se druge 

zavarovalnice vsaka s svojo strategijo borimo proti temu. Tretji pa je predvsem v tem, da dnevno 

dobimo, vsaj pri nas, dve, tri ali več povpraševanj za sodelovanje v anketah. Z raznoraznimi 

prošnjami za seminarske, diplomske, magistrske, doktorske naloge … Žal ne gre, tega je preveč, 

otipljive koristi pa ni. Pa še en razlog je – marketinška kultura je za zavarovalništvo nepomemben 

pojem; vsaj večinoma. Torej nič otipljivega, nobenih financ, nobenih številk … Mi pa 

funkcioniramo po principu, koliko je 2+2. Pri vsem skupaj ne smemo pozabiti na recesijo, ki se je 

pravzaprav v Sloveniji šele prav začela. Do okrevanja je še daleč. In zavarovalnice se proti temu 

sedaj zelo borimo.« 

Oseba A: »Mogoče ostali niso dojeli pomembnosti, lahko, da ne vidijo dodane vrednosti pri 

pridobitvi poročila z vaše strani po končani raziskavi. Jaz osebno sem rešil anketo. Moram pa 

priznati, da je naprej nisem posredoval. Definitivno je največji razlog zasedenost kadra, sedaj je 

borba na trgu, kriza je, vsaka stranka je pomembna, stranke odhajajo, ker nimajo več denarja za 

zavarovanja, že tisto zadržati je težko in tako je vse ostalo delo nepomembno.« 

Oseba I: »Veliko anket dobimo in če vidiš, da ti anketa vzame veliko časa, se temu raje izogneš. 

Če je anketa kratka, velikokrat sodeluješ. Vseeno moramo v najprej gledati na delo, ki ga moramo 

opraviti.«  

Oseba J: »Mogoče zaradi tega, ker pri nas ne vidimo nobene dodane vrednosti pri raziskovanju 

marketinške kulture. Res čisto nobene. […] To se je tako strašno razpaslo, da med svojim 

delovnim časom tega nimamo časa reševati.« 
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Oseba K: »Pri nas zunanjih anket v večini primerov ne rešujemo. Tudi svojih zelo malo izvajamo. 

To bi bilo našim zaposlenim zelo čudno. Mislim, da tudi vodstvo ne bi dovolilo. Jaz in moj 

kolega sva jo rešila, naprej pa nisva pošiljala. Res ste dejali, da bi na koncu anketiranja dobili 

neke vrste povzetek raziskave, ampak kot pravim, vodstvo tega ne bi dovolilo.« 

Oseba L: »Jaz resnično mislim, da je to zaradi pomanjkanja časa. Ljudje so obremenjeni s svojim 

delom. Mogoče tudi to, da ljudje na teden prejmejo več kot eno anketo. Vsaj jaz jo. Potem 

izbiram, katero bom rešila. Vseh vsekakor ne.« 

Slabše odzivnosti ne moremo povezovati z ravnjo marketinške kulture v posamezni 

organizaciji v zavarovalniški dejavnosti, kakor tudi ne pojasniti z vidika marketinške kulture. 

Oseba F: »Marketinško kulturo kot tako v zavarovalnicah nekako upoštevajo, spoštujejo 

predvsem na področju prodaje, nekdo, ki dela npr. v računovodstvu ali npr. pri škodah, ki nima 

stika s strankami, ali pa če ima, jih ima na meji prepira npr. da se prepira okrog neke cenitve, 

marketinške kulture ne upošteva.« 

Oseba G: »Bi rekla, da to ni pokazatelj določene ravni marketinške kulture, temveč kulture ljudi 

nasploh. Ljudje tega ne delajo.« 

Oseba B: »Ne, jaz osebno mislim, da slabšo odzivnost lahko razumemo bolj kot odraz dogajanja 

na trgu in neke določene apatičnosti – nič ne morem spremeniti.« 

Oseba K: »Verjetno je. Eno je vezano na enotno kulturo poslovanja in notranjih odnosov v 

podjetju. Zaposleni imajo neke navade iz preteklosti in iz materinske družbe. […] Mogoče pri nas 

nimamo tako razvite kulture medosebnih odnosov, da bi ljudje podajali svoje mnenje. Javno 

mislim. Načeloma imamo določeno, da z javnostjo komunicira predsednik uprave ali pa vodja 

marketinga. Ostali pa ne in ni niti potrebno.« 

Oseba L: »Mislim, da ne. Mogoče čisto malo. Če bi lahko ocenjevala npr. med 1 in 7 , bi rekla 

mogoče 2. Vsi, ki delamo v marketingu oziroma v povezavi z njim vemo, da so raziskave zelo 

pomembne. Žal ima dnevno delo prioriteto. […] Kljub temu, da se vsi zavedajo, da so raziskave 

nujno potrebne za to, kar počnemo, si vsi želimo, da to naredi namesto nas nekdo drug. Da bi mi 

dobili samo rezultate.« 

Oseba A: »Če bi ocenil, da to lahko posredujem svojim zaposlenim, lahko bi dal tudi komando 

morate, ampak točno vem, da so imeli toliko drugih zadev, ker produciramo tone papirja zaradi 

materinskega podjetja, zaradi agencije, zaradi bilanc, npr. 30. septembra je bilanca. No, jaz bi za 

nas povedal tako, da naš odziv ni pokazatelj ravni marketinške kulture.«  

4.7.2 Pozitivna korelacija med finančno uspešnostjo in marketinško kulturo 

Osem intervjuvancev je mnenja, da pozitivne korelacije / povezave med marketinško kulturo 

in finančno uspešnostjo ni, eden intervjuvanec pa se je odgovora vzdržal. Ena oseba je 

mnenja, da določene manjše povezave lahko obstajajo, in sicer pri določenih kategorijah 

marketinške kulture (organiziranost, interna komunikacija) ali pa kot trdi druga oseba, da 
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dobra marketinška kultura še ni pogoj za dobro finančno uspešnost organizacij s področja 

zavarovalniških dejavnosti.  

Oseba F: »Mogoče obstaja korelacija. Nisem prepričan.« 

Oseba G: »Ne, samo marketinška kultura zagotovo ne vpliva na finančno uspešnost.« 

Oseba B: »Mislim, da se da povezati marketinško kulturo in finančno uspešnost. Ne sicer med 

vsemi sklopi marketinške kulture. Ampak določeni sklopi so v zavarovalnici izjemno dobro 

razviti in tudi vplivajo na finančno poslovanje zavarovalnice, npr. organiziranost, interno 

komuniciranje. […] Tako v pozitivnem kot negativnem smislu.« 

Oseba A: »Ne, povezanosti ne vidim.«  

Oseba H: »Finančna uspešnost in marketinška kultura. Ni nujno, da sledita drug drugemu. Veliko 

je zunanjih dejavnikov: okolja, trga, konkurence, gospodarske situacije. Ne vem, če obstaja 

povezanost med tema dvema. To je moje osebno mnenje. Bolj ne kot ja.« 

Oseba I: »Po mojem mnenju povezave ni. Finančno uspešnost celotne panoge težko ocenim z 

vidika marketinške kulture.« 

Oseba J: »Resnično. Predlagala bi vam, da raje intervjuirate strokovnjake iz marketinga. Oni vam 

bodo več o tem povedali. Jaz iz kadrovske službe težko.« 

Oseba K: »Vsekakor samo dobra marketinška kultura ne more biti ključ za dobro finančno 

uspešnost zavarovalnice. So pa kakšne manjše povezave.« 

Oseba L: »Povezave ni. V naši panogi zavarovalništvu definitivno ne.« 

Razlog vidijo v tem, da marketinška kultura ni v ospredju v organizacijah s področja 

zavarovalniških dejavnosti. Določeni oddelki v organizaciji, kot so prodaja, trženje, marketing 

ipd., so seveda marketinško naravnani. Povsem drugače pa je z drugimi oddelki v 

organizaciji, npr. računovodstvo, aktuariat, pravna služba ipd. Po mnenju Websterja (1988, 

37) to izhaja iz slabega razumevanja marketinškega koncepta (prenosa marketinške 

naravnanosti/kulture v prakso). 

Oseba F: »Če imaš kulturo komuniciranja znotraj družbe in navzven do strank na višjem nivoju, 

boš po vsej verjetnosti več prodal. Ali je ta kultura marketinška ali kakšna druga kultura podjetja, 

ni bistveno. Važno je, da se s to kulturo strinjajo vsi oziroma večina zaposlenih. Amprak pri 

zavarovalnicah marketinška kultura ni v ospredju.« 

Oseba G: »Mislim, da marketinška kultura ni v ospredju vodenja zavarovalnic. […] Pri nas mreža 

prodaja naše produkte. Kakšno kulturo podjetja ima mreža, ne vem. Prodaja je vsekakor 

marketinško oziroma trženjsko usmerjena. Naš marketing tudi.« 

Oseba H: »Po mojem mnenju je marketinška kultura v ospredju vodenja zavarovalnic, vsaj na 

oddelku trženja. Tukaj zagotovo. Mi te zadeve tako živimo, da so za nas prodajnike samoumevne. 

[…] Lahko je marketinška kultura znotraj podjetja zelo dobra, pa je podjetje ravno zaradi tega 

finančno neuspešno. Kar se na trgu dogaja, predvsem v zavarovalništvu, ni odraz neke 

marketinške kulture, temveč odraz dampinga in stvari, ki se dogajajo. Govorimo o prihodu novih 

zavarovalnic, govorimo o tem, da lahko vsak proda še za 20 %, 30 %, 50 % cenejše produkte in 
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tako naprej. Je pa res, da aktuariat, pravna služba in mogoče računovodstvo in še kateri oddelek bi 

se našel, niso marketinško naravnani. Pa bi bilo dobro, če bi bili.« 

Oseba A: »Zavarovalnice že v osnovi niso namenjene ustvarjanju dobička, ampak kritju 

nevarnosti.« 

4.7.3 Korelacija med ugledom in marketinško kulturo 

Vseh devet intervjuvancev meni, da obstaja pozitivna korelacija/povezava med ugledom in 

marketinško kulturo. S to trditvijo se strinja tudi Dowling (2001, 19), ki pravi, da je 

organizacijska kultura, ali je to marketinška ali kakšna druga, nekakšna nevidna sila, ki počasi 

in premišljeno usmerja proces oblikovanja ugleda. 

Oseba F: »Tu mislim, da je korelacija. Ugleda si na silo ne moreš pridobiti. Mogoče pri 

sodelavcih, dokler so pri tebi v službi. To je bolj strahospoštovanje, ampak to je to. Povezanost 

vsekakor je.  

Oseba G: »Povezanost obstaja. Vse gre pravzaprav skupaj. Finančna uspešnost, ugled, 

marketinška kultura. Vse skupaj.«  

Oseba B: »Tukaj obstaja povezanost. Ampak bolj kot s temi kategorijami bi rekla, da je večji 

vpliv v zavarovalništvu, in v naši zavarovalnici še posebej, drugje. Vsak zaposleni, vsak 

zastopnik v zavarovalnici gradi ugled zavarovalnice.« 

Oseba A: »Povezanost. Absolutno se strinjam. Ugled in marketinška kultura gresta skupaj. To je 

segment vseh pokazateljev na trgu. S tem se pokažeš na trgu in navznoter in navzven.«  

Oseba H: »Do neke mere povezanost zagotovo obstaja. Kakšna je ta povezanost, bi težko rekla. 

Je pa zagotovo pozitivna.« 

Oseba I: »Ja, povezava med ugledom in marketinško kulturo seveda obstaja.« 

Oseba J: »Jaz kot laik lahko rečem, da obstaja korelacija med ugledom in marketinško kulturo. 

Pozitivna korelacija.« 

Oseba K: »Tu pa povezanost vsekakor obstaja. Pozitivna. V zavarovalništvu je ugled zelo 

pomemben. Dober glas seže v deveto vas. Dobra marketinška kultura je še boljši oglaševalec kot 

dobro pripravljeni oglasi.«  

Oseba L: »Seveda. To je tudi zelo povezano. Zato se tudi zelo trudimo. Predvsem s področja 

trženja. Ravno zaradi ugleda, zaradi raziskav o ugledu, ki jih spremljamo vsako leto.« 

Povezavo med ugledom in marketinško kulturo vidijo v: 

− pridobivanju uglednih laskavih nazivov, 

Oseba F: »S pridobivanjem raznoraznih nazivov. Najlepše se to vidi, kadar žirija neposredno 

izbira podjetje leta, podjetnika leta, slovenske gazele leta itd. Ali pa to zbirajo ljudje neposredno. 

Glede ugleda bodo ljudje praviloma izbrali tisto podjetje, ki je najbolj ugledno podjetje v 

Sloveniji. Če pa hočeš neko strokovno mnenje, potem imaš žirijo. Žirija ti bo povedala po nekih 

natančnih kriterijih, katero je najuglednejše podjetje.« 
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Oseba G: »Nazivi, nagrade za uspešno poslovanje so tudi pomembni pri tem.« 

− v številu zavarovancev in vrednosti zbranih premij, 

Oseba F: »Načeloma je tako, da ima tista zavarovalnica, ki ima največ strank, nek ugled.« 

Oseba L: »Predvsem se to pozna na področju trženja. […] Potrebno je pridobiti čim več strank. 

Posledično se to pozna pri številu zbranih premij.« 

− v internem komuniciranju in komuniciranju z javnostmi, 

Oseba B: »[…] ampak gre za to, koliko se zaposleni v zavarovalnici in ljudje, ki delajo za 

zavarovalnico, tega zavedajo. Torej, kako znajo oni predstavljati zavarovalnico navzven. 

Korelacija je večja, predvsem po raziskavah, ki smo jih naredili, med dotičnim zastopnikom, 

dotičnim zaposlenim in osebo, s katero je bila ta oseba v kontaktu. Medtem ko je pri poslovnih 

stavbah situacija drugačna. Tam je korelacija med poslovanjem, ugledom in marketinško kulturo. 

Jaz bi kar to vse skupaj povezala.« 

Oseba A: »Če bomo mi imeli nezadovoljne delavce ali pa agente, ki prodajajo, se bo to izrazilo na 

prodaji. Marketinška kultura definitivno vpliva na ugled zavarovalnice.«  

Oseba H: »Zunanja komunikacija je odvisna od nas samih, od tega kako mi funkcioniramo. In vsi 

ti parametri marketinške kulture delajo to firmo tako, kot je in kot takšna se navzven predstavlja. 

Ti lahko še tako dober PR delaš, ampak če firma ne diha z okoljem, potem to ni pač to. Ugled je 

pa nekaj drugega kot PR.« 

− zaradi tradicije, zgodovine, kakovostnih produktov in prejšnjega vodilnega položaja na 

trgu, 

Oseba F: »Ima pa Triglav, če ne zaradi drugega, ugled zaradi tradicije, zgodovine, monopolnega 

položaja od prej. Še vedno je veliko Slovencev navajeno na to zavarovalnico.« 

Oseba J: »[…] Saj vemo, katera zavarovalnica je imela primat. Monopol. Tradicijo tudi ima. S 

tem ima tudi ugled.« 

Oseba G: »Produkti morajo biti kakovostni, storitev tudi. Poslovanje zavarovalnice mora biti 

stabilno, skrbeti je treba za zavarovance.« 

4.7.4 Predlogi anketirancev 

Na koncu smo od intervjuvancev želeli izvedeti njihove predloge, kaj lahko pri njih storijo 

glede tega, da marketinška kultura preide v ospredje dela njihove organizacije. Njihovi 

predlogi so: 

− izboljšanje komunikacije med zaposlenimi, 

Oseba F: »Na zelo enostaven način povedati sodelavcem, da lahko z malimi spremembami prideš 

do velikih razlik oziroma do velikega dviga stopnje razvitosti kulture organizacije. Zaposlene 

osveščati, da se morajo s stranko pogovarjati, gledati v oči, da morajo biti urejeni. Če rečejo, da 

bodo stranko poklicali nazaj, da to tudi storijo.« 
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Oseba H: »Po mojem mišljenju delamo dobro. Res pa je, da so izboljšave mogoče. Dalo bi se 

nekaj narediti na internem komuniciranju in organiziranosti v smislu povezanosti centrale 

oziroma sedeža zavarovalnice s poslovalnicami.« 

Oseba I: »Mogoče tudi na interni komunikaciji.« 

Oseba L: »Tudi z internim komuniciranjem se da veliko narediti.« 

− krepitvi medosebnih odnosov in povečanju zadovoljstva zaposlenih, 

Oseba I: »Potrebno bi bilo še veliko narediti na krepitvi medsebojnih odnosov. […] Veste, če 

bodo zaposleni zadovoljni in če nam v tem medosebnem odnosu uspe, potem bo tudi ostalo 

bistveno lažje doseči. Če pa zaposleni delajo pod nekim pritiskom, pa da šibajo po nekih tirnicah. 

Zelo pomembno je, da se človek na delovnem mestu dobro počuti, da je zadovoljen.« 

Oseba K: »Glede novih projektov, ki vam jih žal ne morem razkriti, pričakujemo boljše finančne 

rezultate in seveda boljše rezultate, kar se tiče zadovoljstva.« 

Oseba B: »Mogoče lahko kaj naredimo na medosebnih odnosih.« 

− boljša organiziranost poslovanja, 

Oseba K: »Pri nas imamo v planu organizirati manjše projektne skupine na temo večje 

organiziranosti.« 

Oseba B: »Mi smo uvedli projekt shadowing. Vsak član uprave, vsi izvršni direktorji, so šli za en 

dan z zastopniki na teren. S tem bomo poskušali te bariere, ki nastajajo, porušiti.« 

Oseba F: »Tudi na organiziranosti bi se dalo kaj narediti. Spremeniti pravila, predpise, bolje 

opredeliti naloge oziroma jih spremeniti.« 

Oseba G: »Določen napredek se da narediti na organiziranosti nas vseh zaposlenih. Saj veste, 

končni rezultat je rezultat nas vseh.« 

− dodatno izobraževanje zaposlenih. 

Oseba L: »Mogoče še več poudarka na izobraževanju. Sploh pa na izobraževanju tistih, ki so v 

dnevnem kontaktu z zavarovanci, s kupci naših storitev. Sicer v to že precej vlagamo, ampak je to 

proces, ki se mora nadaljevati in nikoli ustaviti. Stalno je znanje potrebno nadgrajevati. Ja, da ne 

pozabim. Marketinško naravnanost oziroma kulturo je potrebno z dodatnimi izobraževanji vcepiti 

vsem zaposlenim v zavarovalnici.« 

Oseba A: »Prvo je izobraževanje. Vseh zaposlenih.« 

Oseba I: »Nekaj bi bilo dobro narediti še na prodajnih sposobnosti, ne vem, z določenimi 

izobraževanji.« 
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5 SKLEPNI DEL 

5.1 Povzetek bistvenih ugotovitev 

Oblikovanje skupnega evropskega trga, deregulacija in razvoj informacijske tehnologije so 

močno povečali konkurenčni boj na področju finančnih storitev. Prav tako je preteklo leto 

mednarodno in slovensko gospodarsko okolje zaznamovala finančna kriza. Začela se je kot 

zlom nepremičninskega trga v ZDA in se prenesla v realni sektor gospodarstva po vsem svetu. 

Posledice krize pa so bile že kmalu vidne tudi na zavarovalnem trgu. 

Ustvarjanje in vzdrževanje obstojnih konkurenčnih prednosti sta ključna cilja strateškega 

managementa vsake organizacije, tudi zavarovalniške, in se uporabljata kot ključni 

mehanizem za upravljanje obstoja in razvoja organizacije. 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

Teoretični del magistrske naloge temelji na pomenu, opredelitvi in razumevanju marketinške 

kulture in njenih dimenzij (kakovosti storitev, medosebnih odnosov, prodajni usmerjenosti, 

organiziranosti, internemu komuniciranju, inovativnosti, konkurenčnosti in zadovoljstvu), na 

snovanju marketinške kulture, njenem pomenu raziskovanja ter njeni vlogi pri uspešnosti 

organizacij. Sledi opredelitev in razumevanje splošnega koncepta ugleda organizacije s 

poudarkom graditve ugleda, oblikovanja ugleda in pomembne vloge ugleda za uspešnost 

organizacije. 

Zavarovalniško panogo oziroma organizacije s področja zavarovalniških storitev smo izbrali 

zgolj kot podlago empiričnega dela magistrske naloge. Empirični del magistrske naloge 

temelji na treh raziskavah: dveh kvalitativnih raziskavah (polstrukturirani intervjuji) in eni 

kvantitativni raziskavi (anketni vprašalnik).  

Analiza prvega sklopa polstrukturiranih intervjujev (metoda analize vsebine po ključnih 

pojmih) kaže, da je pogled intervjuvancev na marketinško kulturo in njene dimenzije 

pozitiven. Intervjuvanci so bili pri stališčih do problematike, ki so jo raziskovalna vprašanja 

vsebovala, dokaj enotni. Opredelili smo sedem kategorij, in sicer: kakovost, zadovoljstvo, 

medosebni odnosi, ugled, organiziranost, interna komunikacija in inovativnost. Ugotovili 

smo, da je za organizacije s področja zavarovalniških dejavnosti (zavarovalnic) poleg 

marketinške kulture zelo pomemben tudi poudarek na krepitvi ugleda.  

V ta namen smo izvedli kvantitativno raziskavo, kjer smo v anketi raziskali pomen in 

razumevanje marketinške kulture in ugleda organizacije za finančno uspešnost podjetja v 

zavarovalniški dejavnosti v Republiki Sloveniji. Ugotovili smo, da je bila stopnja strinjanja o 

razvitosti marketinške kulture in ugleda v srednje velikih in velikih podjetij s področja 

zavarovalniških dejavnosti povprečna. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena 
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za dimenzijo medosebni odnosi, najvišja pa pri dimenziji kakovost. Razlike med povprečnimi 

stopnjami strinjanja v okviru posameznih dimenzij so bile razmeroma majhne. V magistrski 

nalogi smo postavili dve hipotezi, in sicer, da obstaja pozitivna korelacija med marketinško 

kulturo in finančno uspešnostjo podjetij ter da obstaja pozitivna korelacija med marketinško 

kulturo in ugledom podjetij s področja zavarovalniških dejavnosti.  

Ugotovili smo, da pozitivna korelacija med marketinško kulturo in ugledom organizacij s 

področja zavarovalniških dejavnosti v Republiki Sloveniji vsekakor obstaja, pozitivne 

korelacije med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo (čista dobičkonosnost skupnih 

prihodkov, čista donosnost sredstev, čista donosnost kapitala) pa nismo preverjali ker nismo 

razpolagali z zadostnim številom podatkov za izvedbo regresijske analize. 

Ugotovitve anketnega vprašalnika smo zaradi večje veljavnosti pridobljenih rezultatov 

podkrepili z izvedbo dodatnih devetih polstrukturiranih intervjujev. Analiza (utemeljitvena 

analiza) je pokazala na dejstvo, da slabše odzivnosti v posamezni organizaciji v 

zavarovalniški dejavnosti ne moremo povezovati z ravnjo marketinške kulture, kakor tudi ne z 

vidika marketinške kulture, ampak je bolj odraz prevelikih »poplav« raznoraznih anket ter 

odraz sedanjega slabšega stanja v gospodarstvu. Nadalje smo ugotovili, da pozitivne povezave 

med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo v organizacijah s področja zavarovalniških 

dejavnosti ni. Obstajajo manjše povezave, in sicer pri določenih kategorijah marketinške 

kulture (organiziranost, interna komunikacija). Sledi dejstvo, da marketinška kultura v 

organizacijah s področja zavarovalniških dejavnosti ni v ospredju. Določeni oddelki v 

organizaciji, kot so prodaja, trženje, marketing ipd. so seveda marketinško naravnani. Povsem 

drugače pa je z drugimi oddelki v organizaciji npr. z računovodstvom, aktuariatom, pravno 

službo ipd. Obstaja pozitivna povezava med ugledom in marketinško kulturo. Kaže se v 

pridobivanju uglednih laskavih nazivov, v številu zavarovancev in vrednosti zbranih premij, v 

internem komuniciranju in komuniciranju z javnostmi. Povezava je prav tako vidna zaradi 

tradicije, zgodovine, kakovostnih produktov in prejšnjega vodilnega položaja na trgu. 

5.2 Prispevek k znanosti 

Kljub velikemu vplivu na uspešnost poslovanja organizacije, ki ga marketinški kulturi in 

ugledu pripisujejo številni avtorji, raziskave marketinške kulture in ugleda v zavarovalniški 

dejavnosti v Republiki Sloveniji še nismo zasledili. Za slovenski vršni management v 

podjetjih v zavarovalniški dejavnosti ter za njihove lastnike so nove empirične raziskave z 

obravnavanega področja dobrodošle in zelo koristne. Tu vidim naš prispevek k znanosti. 

Do sedaj sta bili opravljeni dve raziskavi na temo marketinške kulture v Republiki Sloveniji, 

in sicer na področju šolstva in v živilskopredelovalni industriji. Obe raziskavi vsaka na 

svojem področju (izbrane slovenske srednje šole ter srednje in velike organizacije v živilsko 

predelovalni industriji) kažeta na razmeroma visoko stopnjo razvitosti marketinške kulture. 
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Pričujoča raziskava je prva raziskava, ki ne potrjuje visoke stopnje razvitosti marketinške 

kulture. V Republiki Sloveniji je v organizacijah s področja zavarovalniških dejavnosti 

razvitost marketinške kulture srednje razvita (najslabša razvitost je v kategoriji medosebni 

odnosi in kategoriji interna komunikacija). Rezultati raziskave potrjujejo visoko stopnjo 

povezanosti med marketinško kulturo in ugledom (raziskava, ki bi ugotavljala povezanost v 

Republiki Sloveniji, še ni bila izvedena).  

5.3 Priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje 

Izidi raziskave so vsekakor pomembni za podjetja s področja zavarovalniških dejavnosti. Z 

željo po večji uspešnosti poslovanja s pomočjo razvitejše marketinške kulture mora 

organizacija posvetiti veliko pozornosti posameznim dimenzijam marketinške kulture in jih 

razvijati. Prav tako ne sme zanemariti ugleda, ki ima za vsako organizacijo tako ekonomski 

kot strateški pomen. 

Glede na ugotovitve raziskave lahko oblikujemo priporočila, in sicer: 

− okrepiti prisotnost marketinške kulture (nenehno si prizadevati za izboljšanje kakovosti 

storitev, za izboljšanje zadovoljstva ciljnih skupin znotraj in zunaj organizacije, razvijati 

in negovati dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na pripadnosti, strpnosti in 

pomembnosti vsakega zaposlenega, pripraviti strategijo za povečanje konkurenčnosti in 

učinkovitosti poslovanja, izvajati aktivnosti, s katerimi se spodbuja zaposlitvene 

kompetence vseh zaposlenih – praktična usposabljanja, projektne naloge, študije 

primerov ipd.); 

− nivo marketinške kulture razviti do dejavnika trajnostne konkurenčne prednosti 

(management naj poleg finančnih meril uspešnosti poslovanja daje večji poudarek na 

vključevanju večjega števila nefinančnih meril uspešnosti poslovanja, prilagoditi sistem 

nagrajevanja z rezultati dela na vseh delovnih mestih, spremeniti in posodobiti sistemske 

postopke za področje razvoja zaposlenih); 

− nenehno si prizadevati za izboljšanje ugleda organizacij (npr. družbena odgovornost kot 

strategija diferenciacije in/ali jo vključiti v jedro svoje poslovne strategije, krepitev 

zavedanja vpetosti v okolje, v katerem organizacija deluje, podpirati projekte, ki 

prispevajo k varovanju in ohranjanju kulturne dediščine in okolja ipd.). 

Verjamemo, da smo z obširno predstavitvijo marketinške kulture in njenih dimenzij prispevali 

pomemben delček k boljšemu in večjemu razumevanju marketinške kulture v organizacijah s 

področja zavarovalniških dejavnosti. Za popolnejše razumevanje predlagamo naslednje: 

− redno izvajanje raziskav s področja marketinške kulture in ugleda v zavarovalniški 

dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

− rezultate posameznih raziskav bi bilo smotrno med seboj primerjati in tako ugotavljati 

napredek oziroma spremembe, ki so rezultat ukrepov za izboljšanje posameznih dimenzij 

marketinške kulture in ugleda organizacij; 



Sklepni del 

78 

− možnost sodelovanja v raziskavah in morebitnih mednarodnih primerjavah med 

organizacijami na področju zavarovalniških dejavnosti. 
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MARKETINŠKA KULTURA  
 

Spol (ustrezno izberite):  
� Ž  � M  

Delovno mesto, ki ga zasedate (ustrezno izberite): 
� uprava  
� srednji management  

� operativni management  
� drugo 

Področje dela (ustrezno izberite): 
� marketing/prodaja   
� IT   
� finance  

� računovodstvo 
� kadrovska  
� nabava  

� drugo 

Čas zaposlitve v podjetju (ustrezno izberite): 
� do 5 let  � nad 5 do 15 let  � nad 15 let 

Delovne izkušnje v letih (ustrezno izberite): 
� do 5let  � nad 5 do 15 let  � nad 15 let 

Stopnja  pridobljene izobrazbe (ustrezno izberite): 
� V. (srednješolska izobrazba)  
� VI. (višješolska izobrazba)  
� VII. (visokošolska izobrazba, univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij)  
� VIII. (doktorat znanosti) 
� drugo 

 

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena odraža 
vaš pogled na podjetje kot celoto. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 
7, pri čemer je 1 (nikakor ne velja za naše podjetje) in 7 (popolnoma velja za naše podjetje). Označite 
z N, če ocene ne morete podati!  

I. Kakovost 

1. V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je 
kakovostno opravljeno delo zaposlenih.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za 
kakovostno delo. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih.  1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v 
podobi/imidžu podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva 
podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih 
veščin zaposlenih.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu.  1 2 3 4 5 6 7 N 
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II. Zadovoljstvo 

1. V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja 
zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne 
udeležence.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 
odjemalcev, dobavitelje in drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih.  1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje 
sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi 
udeleženci.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

9. V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih 
podjetij in poskušamo boje kot oni zadovoljiti potrebe 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

III. Medosebni odnosi 

1. Management upošteva občutke sodelavcev.  1 2 3 4 5 6 7 N 

2. V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben 
del.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno 
izražamo svoje mnenje.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Management vodi politiko »odprtih vrat«.  1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci.  1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo.  1 2 3 4 5 6 7 N 

7. V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in 
drugi vplivni udeleženec.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi 
vplivni udeleženci med seboj zaupamo. 

1 2 3 4 5 6 7 N 
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IV. Prodajna usmerjenost 

1. Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih 
ljudi.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno 
spopolnjevanje sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu.  1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo 
nadpovprečne rezultate.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove 
odjemalcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje 
v panogi.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

V. Organiziranost 

1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani.  1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo.  1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete.  1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana.  1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni dobro upravljamo s časom.  1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 
poslovnim načrtom.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

VI. Interna komunikacija 

1. Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so 
seznanjeni vsi zaposleni.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od 
sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje 
podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o 
finančnem poslovanju podjetja. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri 
oblikovanju internih standardov delovanja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za 
usposabljanje sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in 
metodami interne komunikacije.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med 
zaposlenimi.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

9. Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti 
sodelavcev podjetju.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

10. V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo.  1 2 3 4 5 6 7 N 

11. V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah 
pogovorimo v odkritem dialogu.   

1 2 3 4 5 6 7 N 
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VII. Inovativnost 

1. V podjetju smo dovzetni za spremembe.  1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe.  1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije.  1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese.  1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode.  1 2 3 4 5 6 7 N 

VIII. Ugled 

1. Vodstvo zavarovalnice daje prednost spoštovanju 
zavarovalniških načel (varnost, dolgoročnost, stabilnost) 
pred doseganjem visokih (kratkoročnih) donosov. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. V marketinških aktivnostih zavarovalnice je čutiti 
poudarek na krepitvi ugleda zavarovalnice. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju 
sodelovanja z družbenim okoljem. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Zaposleni se zavedamo, da je ugled zavarovalnice 
odvisen od delovanja slehernega posameznika. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zavarovalnica ima vzpostavljen učinkovit sistem 
korporativnega komuniciranja z vsemi pomembnimi 
deležniki organizacije. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zavarovalnica ima prepoznano poslovno filozofijo in 
strategijo. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 
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POLSTRUKTURIRANI INTERVJUJI 

Oseba A: sreda, 4. 11. 2009, 10:00–10:40 

1. Ali poznate izraz »marketinška kultura«? 

Torej, s samim izrazom marketinška kultura se do sedaj nisem seznanil. Ko ste mi poslala okvirno 
temo pogovora, sem prvič začel razmišljati o pojmu marketinška kultura. Menim, da je 
marketinška kultura namenjena nekemu osveščanju, skupku ravnanj družbe-podjetja, z 
zagotavljanjem nekega učinka. Če imaš nek marketinški koncept v družbi, plan, ki ga izvajaš, le ta 
rezultira v nekem pozitivnem finančnem učinku. To je kot prvo. Drugo pa po vsebini, da do tega 
lahko prideš, moraš marketinško kulturo implementirati skozi zavedanje pomena marketinga v 
družbi, s ciljem zadovoljstva strank, če gledamo navzven, ter zadovoljstvo zaposlenih ter 
poslovnih partnerjev, če gledamo navznoter. Implementiraš jo skozi filozofijo, ki jo izvajaš, npr. 
kako boš nastopil na trgu, kako se boš pozicioniral na trgu, kako boš prezentiral svoj produkt in 
kakšna načela boš zagovarjal. To se še posebej vidi sedaj, ko je nastopila kriza. Če so 
zavarovalnice, tako kot mi, ves čas zagovarjale zavarovalniška načela, se pravi varnost, 
dolgoročnost, stabilnost itd, danes, vsaj na področju življenjskih zavarovanj, izjemno profitirajo. 
V nasprotnem primeru pa zavarovalnice, ki so gradile svoj image in ugled samo na prodaji 
zavarovalnih polic ter hkrati obljubljale velike dobičke imajo sedaj resne težave. To je tipični 
primer pravilnega pristopa tudi v marketingu. Da zaključim, notranjeorganizacijsko za mene 
pomeni marketinška kultura prav gotovo tudi zavadanje vsakega našega zaposlenega, nastopa 
družbe kot celote, njeno filozofijo delovanja, ter vrednote, ki jih družba zagovarja. Sama 
marketinška kultura je povezana z marketinškim konceptom in vse skupaj mora pozitivno 
vplivati na finančno uspešnost poslovanja vsake družbe.  

Koliko nivojev managementa imate pri vas?  

Pri nas so štirje nivoji managementa, če gledamo po vertikalni strukturi.  

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

Pomen je zelo velik. Vendar veliko podjetij ne pristopa k takim projektom oziroma k razvoju 
marketinške kulture. Tudi mi smo eni izmed njih. Kot sem uvodoma povedal, se z pojmom prej 
nisem srečal, vendar pa njeno vsebino vsak dan izvajamo.  

Na kakšen način komunicirate z zaposlenimi?  

Z zaposlenimi komuniciramo po več kanalih: osebno po vertikalnih nivojih, redni sestanki, 
tedenski kolegiji vodij oddelkov, po telefonu, največ pa poteka komunikacija po mailih.  

Lahko kdo od zaposlenih pride direktno k vam?  

Ja lahko. Ravno prej sem bil na nekoga jezen. Seveda npr. nek referent mora stopiti najprej do 
svojega vodje, šele nato k meni. Ključni zaposleni, npr. pravnik, notranji revizor, vodja 
računovodstva, član uprave, imajo pri meni odprta vrata kadarkoli. 

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Sestavine marketinške kulture so po mojem vrednote. Te vrednote bi pa razčlenil v neke 
vrednote, ki rezultirajo v medsebojnih odnosih, v kakovosti storitev, ki jih izvajaš, v zadovoljstvu, 
ki ga dosegaš, v inovativnosti, konkurenčnosti ipd. Pri nas je zaposlenih 170 ljudi. Izjemno se 
trudimo, da ustvarimo ustrezno delovno okolje v smislu dobre opreme. Primer: pri nas referent 
nima računalnik z najmanjšim monitorjem. Računalniški monitor ima velik, ker v njega gleda 
praktično cel dan.  
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Kaj je za vas kakovostno opravljeno delo?  

Kakovostno opravljeno delo v zavarovalniški dejavnosti se kaže v zadovoljstvu in lojalnosti 
končne stranke. To se pri nas poudarja na vseh nivojih upravljanja. Saj veste, pri nas se sklepajo 
zavarovanja tudi za 40 let. Povprečna doba zavarovanja je pri nas 20 let. To pomeni, da ti je 20 
let nekdo pripravljen zaupati. Da pa dosežeš to raven zaupanja, potrebuješ izjemno kakovostne 
produkte in storitve.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite prosim situacijo, v kateri se 
marketinška kultura izkazuje? 

Kažejo se kot neka zavestna ravnanja po koščkih in ne v celoti. Pri nas se marketinška kultura 
kaže skozi kakovost naših produktov, zadovoljstvo naših strank, njihovo lojalnost ter 
zadovoljstvu zaposlenih. Kot lahko z ponosom povem imamo pri naših zaposlenih relativno nizko 
fluktuacijo odhajanja, navkljub dejstvu, da imamo po naših raziskavah nekaj nižje plače kot pri 
naši konkurenci. Če pa me vprašate ali bomo kdaj vse skupaj združili v nek projekt oziroma začeli 
marketinško kultura v celoti zares izvajati, je moj odgovor mogoče ja. Še posebej sedaj, ko sem 
se bolj podrobno seznanil s tem izrazom.  

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Ja, seveda. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Sem. Vendar kolikor mi čas dopušča. Saj veste, veliko anket dobivamo in priznam, da se na vse 
ne odzivam. Mi se poznamo že od prej, tako da ni problem. 



Priloga 2 

 

Oseba B: petek, 6. 11. 2009, 08:30–09:10 

1. Ali poznate izraz »marketinška kultura«? 

Ja. Poznam. Pri nas obstajajo različne interpretacije marketinške kulture. Bolj jo razlagamo v 
dveh primerih. Ena je prodajna kultura podjetja, drugo pa organizacijska kultura podjetja. Pri 
marketinški kulturi gre bolj za prodajno kulturo. To pomeni, ali je podjetje usmerjeno v kupca, v 
stranko. V našem primeru je to podjetje usmerjeno v  zavarovanca ali oškodovanca.  
Vodstvo zelo natančno določi vizijo in strategijo podjetja. Na osnovi tega je enostavno slediti 
operativnemu nivoju ciljev in letnih načrtov nas zaposlenih in meriti učinkovitost in uspešnost 
ter realizacijo pričakovanj. Vodstvo v času krize pričakuje predvsem prilagajanje tržišču na vseh 
treh ravneh: pri razvoju ponudbe zavarovancem, pri prodajni strategiji (cene ...) in pri stroškovni 
učinkovitosti. 

Koliko nivojev managementa imate pri vas?  

Štiri. 

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

Glede na to, da je marketinška kultura povezana s poslanstvom podjetja, je izjemno pomembna 
že v trenutku, ko se ljudje pri nas zaposlujejo. Potrebno je vedeti, ali dihajo tako, kot 
zavarovalnica diha. Iz izkušenj, glede na to, da nas je že več kot 900, smo ugotovili, da največji 
problem ni to, da nekoga naučiš, česar do sedaj še ne zna, temveč to ali se oseba ujema z 
vrednotami podjetja. To pomeni, če je njegov fokus na izvajanje stvari ali pa na prioritete stvari 
drugačen kot bi naj bil. To se nam je izkazalo v upravljanju s kadri kot največji problem. Začne se 
že tam. Nadaljujemo pri projektih, ki se jih lotevamo. Gledamo na to, da ljudje z različnih profilov 
sodelujejo v timu. Naše poslanstvo je recimo ekonomska varnost za vse naše deležnike: 
zavarovance, zaposlene in za lastnike. To pomeni, da se do vseh t. i. ciljnih skupin obnašamo 
enako oziroma enako poslujemo z njimi. Ocenjujem, da je to od najvišjega nivoja – uprave 
navzdol jasno dano vedeti, da je to izjemno pomembno za Zavarovalnico Maribor. V času krize 
pa še toliko bolj. To je edini način ustvarjati neko skupno kulturo, pa če temu rečeš marketinška 
kultura ali organizacijska kultura. Podjetje mora v krizi dihati na isti način, v isti smeri in 
zasledovati mora iste cilje.  

Na kakšen način komunicirate z zaposlenimi?  

Pri nas imamo v Zavarovalnici Maribor zaposleno osebo, ki se ukvarja samo z internim 
komuniciranjem. Spada v našo službo, službo za odnose z javnostmi. Imamo razvita praktično 
vsa orodja, ki se uporabljajo za odnose do zaposlenih: od intraneta, forumov, blogov, interne 
revije, knjige predlogov, ankete, nagradne igre, natečaje, raziskave, skratka vse. V glavnem pa 
skušamo uporabljati t. i. dneve odprtih vrat z predsednikom uprave ali njegovimi obiski po 
poslovnih enotah. V zavarovalnici obstaja strategija internega komuniciranja. Pripravili smo jo 
leta 2003, ki pa jo z nekimi aktivnostmi stalno dopolnjujemo. 

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Sestavine marketinške kulture. Po moji oceni je marketinška kultura isto kot organizacijska 
kultura. Vsako podjetje, ki deluje na trgu mora biti marketinško usmerjeno. Market pomeni trg. 
Marketinška kultura je kultura organizacije. Če iz tega izhajava naprej. Začne se z poslanstvom 
podjetja, nadaljuje se z ključnimi dejavniki uspešnosti, potem gremo k vrednotam podjetja, in 
pridemo na tisti osebni nivo vsakega zaposlenega – osebni letni načrt vsakega zaposlenega. Skozi 
vrednote in ključne dejavnike uspešnosti se mora kristalizirati tudi delo vsakega posameznika v 
podjetju. To se mora videti v načrtu, ki ga ima za vsako leto vnaprej in videti se mora v rezultatih. 
Cilji in rezultati morajo biti nekako usklajeni. Odsevati pa morajo kulturo podjetja in tisto za kar 
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zavarovalnica obstaja na trgu – zagotavljanje ekonomske varnosti naših deležnikov. To pomeni, 
da ne ustvarjamo dobička za vsako ceno, ampak upoštevamo tudi pričakovanja naših 
zavarovancev ali zaposlenih. Če dam nekaj banalnih primerov: najlažje je imeti zadovoljne 
zaposlene z visoko plačo in nič dela, naši zavarovanci bi bili najbolj srečni, če ne bi bilo za 
zavarovanje potrebno nič plačati in pri vsaki škodi, ki bi jo imeli, bi dobili 150% izplačane 
odškodnine, naši lastniki pa bi bili najbolj srečni, če nobeden ne bi dobil nič izplačano in bi ves 
dobiček ostal njim. Tu je potrebno zadevo uravnotežit in z njimi voditi dialog. Marketinško 
kulturo ustvarjaš z dialogom in ne z napisanimi pravili.  

Kaj je za vas kakovostno opravljeno delo?  

Vsako delo se začne z planiranjem. Narejena mora biti izjemno dobra analiza, da vidiš kje si, kaj 
je tvoj problem, potem si moraš zadati realne cilje – kam želiš priti, nato narediš načrt kako boš 
to izvedel.  
Kvalitetno opravljeno delo je tako, ki ima zelo dobro pripravljena izhodišča na začetku, dobro 
načrtovan cel postopek reševanja te naloge, ter doseže pričakovane realne rezultate.  

Kako merite zadovoljstvo zaposlenih? 

Pred, med in po končanju večjih projektov sproti merimo zadovoljstvo naših zaposlenih npr. z 
vodenjem projekta, z rezultati, z načinom dela, z odnosom. Merimo z anketami in osebnimi 
intervjuji na osnovi kvotnega načina. Na letni ravni spremljamo zadovoljstvo skozi raziskavo Zlata 
nit in SiOK. 

Kako pri vas merite zadovoljstvo zunanjih odjemalcev? 

Zadovoljstvo odjemalcev merimo z raziskavo, imenovano Zavarovalniški monitor, skozi ankete, ki 
jih pošiljamo določenim zanimivim segmentom naših zavarovancev po sklenitvi zavarovanja ali 
pa skozi anketne vprašalnike po cenitvi in likvidaciji škod in skozi osebna srečanja s 
pomembnejšimi poslovnimi partnerji npr. organizirani dogodki, kot npr. golf, tenis turnir, 
srečanje ob večjih sponzorskih dogodkih, novoletni sprejemi. Zadovoljstvo medijev merimo z 
anketnim vprašalnikom. 

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite situacijo, v kateri se 
marketinška kultura izkazuje?  

Pri zaposlenih zelo veliko vsebin sporočamo z osebno komunikacijo. Kar je pri 900 zaposlenih 
malo otežkočeno. Zato uporabljamo pisno komunikacijo. Npr. pri nas ima interno revijo Zmleto, 
skozi katero poskušamo, mislim da uspešno, sporočiti ljudem, kaj je tisto, kar se zdi Zavarovalnici 
Maribor pomembno, da zaposleni čutijo, ne vedo. Za vedeti in informacijo dobiti imamo 
intranet. Tam se dobijo vse informacije, okrožnice, obrazci,… Skozi interno gradivo Zmleto 
želimo motivirati zaposlene, dvigniti njihovo zadovoljstvo ter prispevati k razvoju 
komunikacijskih sposobnosti.  

Kako skrbite za razvoj inovativnosti zaposlenih? 

Inovativnost kot eno od orodij ustvarjanja marketinške kulture, ki doprinese k boljši (večji ali 
učinkovitejši) prodaji, je eno od področij, ki ga Zavarovalnica Maribor ne razvija dovolj strateško. 
Sicer vključujemo zaposlene v procese inoviranja, uporabljamo metode za vzpodbujanje 
ustvarjalnosti t. i. de Bonovi klobuki, Rdeča soba, brainstormanje po različnih metodah, 
"mešanje" projektnih skupin, vodene delavnice, pogled na izzive z različnih, različni natečaji in 
razpisi ter nagradne igre za zaposlene, ki naj bi vzpodbudili zaposlene k ustvarjalnemu 
razmišljanju; to pa naj bi vodilo k inoviranju. Žal pa, kot rečeno, zaenkrat še ne skrbimo dovolj za 
razvoj inovativnosti na strateškem nivoju. 
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5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Ja, seveda, zakaj pa ne.  

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Sem.  
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Oseba C: sreda, 4. 11. 2009, 18:00–18:30 

1. Ali poznate izraz »marketinška kultura«? 

Prav gotovo, saj se z marketinško kulturo srečujem pri svojem vsakdanjem delu. Naloge Službe 
za korporativno komuniciranje, ki jo vodim že šest let, so poskrbeti za krepitev ugleda 
Zavarovalnice Triglav v javnosti, vzdrževati urejene komunikacijske procese in razvijati 
organizirano korporativno komuniciranje. Morda je izraz "marketinška kultura" pri nas še 
relativno nov in neuveljavljen, a dobri medsebojni odnosi, vrednote, odgovornost podjetij do 
okolja, v katerem delujejo, nenehna skrb za zavarovance ter krepitev vezi s poslovnimi partnerji 
so danes mehanizmi, brez katerih ni uspešnega podjetja. Marketinško kulturo razumem kot 
orodje, ki pomaga družbi k večji učinkovitosti. Tu ne mislim le na povečevanje dobička, kar je bil 
glavni cilj v preteklosti, pač pa predvsem na uresničevanje vrednot podjetja, družbeno 
odgovornost, prijazne in koristne storitve ter v našem primeru na uravnotežen in konstruktiven 
odnosi z deležniki, kot so zaposleni, mediji, vlagatelji in ostale finančne javnosti, družba, 
strokovne javnosti … 

Koliko nivojev managementa imate pri vas?  

Štiri. 

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

Vesel sem, da pomen marketinške kulture v podjetjih vse bolj narašča. Vodstva in zaposleni se 
namreč zavedajo, da je to eden najboljših načinov za uspešno poslovanje in razvoj, s tem pa tudi 
za njegovo finančno uspešnost. Konkurenca na zavarovalniškem trgu je vse močnejša. 
Marketinška kultura je po mojem mnenju pomemben vir za doseganje teh ciljev in uresničevanje 
strategije, ki je pri nas naravnana k dolgoročni stabilnosti Skupine Triglav. Ob tem še posebej 
poudarjam, da je dobičkonosnost podjetja tem višja, čim bolj so zaposleni zadovoljni s podjetjem 
in v podjetju. 

Na kakšen način komunicirate z javnostmi?  

Služba za korporativno komuniciranje ima širok spekter komunikacijskih obveznosti npr. 
zagotavljamo notranje in zunanje komunikacije kot podporo odločitvam vodstva in delovanju 
družbe, izvajamo aktivnosti za podporo aktivnostim vodstva, skrbimo za pripravo komunikacijske 
strategije podjetja in komunikacijo z zaposlenimi, urejamo odnose z mediji, potrošniki in 
uporabniki, podpiramo trženjske strategije, krepimo družbeno odgovornost in vzdržujemo visok 
nivo sodelovanja z lokalno skupnostjo.  

Na kakšen način komunicirate z zaposlenimi? 

Cilj internega komuniciranja je pravočasno obveščanje zaposlenih, omogočamo prost tok 
informacij, krepimo medsebojno zaupanje, spodbujamo motiviranost zaposlenih ter gradimo 
zadovoljstvo, ki se odraža na poslovnih rezultatih zavarovalnice. Kot dodaten kanal 
komuniciranja z zaposlenimi smo v vseh naših območnih enotah namestili Nabiralnike idej, v 
katere lahko delavci anonimno oddajo svoje predloge in mnenja, služba za korporativno 
komuniciranje pa poskrbi, da zaposleni dobijo ustrezne odgovore in rešitve predlogov.  

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Pomembni so odnosi, komunikacija, saj je za uspešno delovanje podjetja pomembna dobra 
klima in kultura. Kot sem že omenil, zadovoljen delavec je velika prednost vsakega podjetja, ki 
mora skrbeti za korektne in odkrite medsebojne odnose. Ena od ključnih sestavin marketinške 
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kulture je namreč po mojem mnenju dobra notranja povezanost - učinkovita interna 
komunikacija. Vodilo Zavarovalnice Triglav je »odprti do zaposlenih, profesionalni do strank«.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite situacijo, v kateri se 
marketinška kultura izkazuje?  

Marketinška kultura poudarja tekmovalnost in doseganje ciljev. Triglav je po mnenju 
potrošnikov najbolj zaupanja vredna slovenska zavarovalnica, ki posluje po načelih strokovnosti, 
varnosti, družbeni odgovornosti, ustvarjanja vrednosti za naše delničarje in, kar je 
najpomembneje, zadovoljnih strank in zaposlenih. Imamo celovito ponudbo zavarovanj, ki je 
namenjena vsem generacijam - od najmlajših do najstarejših. Naša prva odlika je zanesljivo in 
hitro reševanje škod, saj se dobra zavarovalnica izkaže ravno v trenutkih stiske in ko je potrebno 
izplačati škodo. Služba za korporativno komuniciranje pri krepitvi marketinške kulture igra 
pomembno vlogo. Namen internega komuniciranja je namreč ravno pravočasno obveščanje 
zaposlenih. Tudi leto 2009 si bomo zapomnili po uničujočih posledicah podnebnih sprememb. 
Najhuje je bilo sredi junija, ko se je neurje s točo zneslo na severovzhodnim delom Slovenije. 
Zavarovalnica Triglav je v tistem trenutku hitro in učinkovito komunicirala z mediji, ažurno 
obveščala zavarovance in jim svetovala, kako naj se ravnajo, donirala sredstva OŠ VI Murska 
Sobota, ki ji je neurje uničilo celotno streho šole, ob tem pa javnost opozorili na našo inovativno 
storitev Toča alarm, kar je nova dodana vrednost za naše zavarovance. 

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Seveda.  

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Sem.  
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Oseba D: petek, 27. 11. 2009, 08:30–09:30 

1. Ali poznate izraz »marketinška kultura«? 

Poznam. Poglobljeno se s tem nismo ukvarjali. Imam neke predstave, kaj naj bi to bilo. 
Marketinška kultura je koncept, ki ga podjetje uporabljajo pri trženju svojih storitev. Tu zajema 
neko strategijo, taktične operativne cilje. Tu skrbiš, da imaš vizijo, kako boš kaj počel, potem pa 
posamezne elemente k temu prilagajaš ali pa zavestno delaš izlete oziroma izjeme od tega 
koncepta z določeno idejo zadaj zakaj je to pomembno ali pa zakaj to ni pomembno. 
Marketinška kultura je prilagojena vsakemu podjetju posebej, najbolj pa je to odvisno od branže 
oziroma dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja in od tržnega deleža, ki ga podjetje zaseda, kdo 
so ključni kupci. Npr. če je nek proizvod široke potrošnje npr. čokolada Milka mora biti skozi 
reklamirana. Če pa imaš neke storitve z zelo ozko ciljno publiko, pa je to čisto nekaj drugega.  

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

To je naša strategija. Če nimaš jasno definirano kaj bi rad dosegel in kako boš to dosegel, potem 
nimaš marketinške kulture. Potem nekaj delaš, brez cilja, delaš brezciljno, potem ne moreš nikoli 
cilja zadeti. Kajti marketinška kultura je zelo pomembna, če je to neke vrste strategija.  

Kako poteka komuniciranje v podjetju?  

Imamo različne koncepte npr. vsak od zaposlenih ima vsak teden interni sestanek, eni celo imajo 
dva, eni tri ali štiri interne sestanke, vse z namenom, da so seznanjeni z ožjo ali širšo upravo. Da z 
njo komunicirajo, izražajo svoje mnenje. Ob večjih dogodkih imamo posebej sestanke na to 
temo. Posebej obveščamo, če se kakšne dobre novice zgodijo. Pri tej družbi nas je zaposlenih 35. 
Komuniciramo tudi preko e-maila. Trenutno prenavljamo intranet. Predvsem pa spodbujamo, da 
zaposleni čim manj med seboj komunicirajo preko e-maila. Ker nas ni veliko, spodbujamo,da si 
zaposleni gredo povedati ideje in sporočila osebno. Nismo mi Zavarovalnica Triglav. Mi 
komunikacijskim veščinam damo velik poudarek. Vzpodbujamo konstruktivno sodelovanje, vse z 
namenom izboljšane in uspešnejše komunikacije. 
Ja, pri nas je cilj internega komuniciranja seveda pravočasno obveščanje zaposlenih. S tem 
krepimo medsebojno zaupanje in gradimo zadovoljstvo zaposlenih.  

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Glavna sestavina so po mojem mnenju cilji ali namen marketinške kulture, tista krovna zadeva 
kaj bi rad s tem dosegel, ker brez tega enostavno ne gre. Potem imaš pa te podelemente, ki 
morajo biti na dovolj kakovostnem nivoju. Komunikacija ali kultura mora biti primerna, skrbeti 
moramo za ugled in s tem odgovarjati pričakovanju potencialnih strank. Stranke so večinoma 
eksterne, so pa tudi interni. Stranke morajo biti zadovoljne s tem, kar jim poveš. Podjetje mora 
biti konkurenčno, dobro organizirano. Zelo pomembno je, da izstopaš od ostalih. Če poveš, da 
nisi sledilec, moraš biti prvi. Mi imamo največji tržni delež v nekih segmentih in veš čas iščemo 
nove prijeme, ovinke, ideje, kako bi ta tržni delež še nadgrajevali. Je pa vsako leto težje.  

Kaj je za vas dobro opravljeno delo? 

Pri nas mora vsako delo biti opravljeno kakovostno. To je pri nas v planu in je standard. Dobro 
opravljeno delo ima pri nas več elementov. Eden je časovni rok, ki je v naprej definiran, drugo da 
je kakovost tega dela dovolj dobra, da se naloga izvede na način, ki je bila dogovorjena. Tretji 
element so zaposleni. Zavedati se morajo, da so oni odgovorni, da to opravijo. Če imajo težave, 
se lahko posvetujejo s sodelavci.  
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Kako merite pri vas zadovoljstvo zaposlenih?  

Zadovoljstvo zaposlenih merimo vsako leto. Z letnimi razgovori. Praviloma v mesecu decembru. 

Kako merite pri vas zadovoljstvo odjemalcev?  

Zadovoljstvo strank merimo na več načinov. Sistematično z njimi komuniciramo ves čas, da jih 
sprašujemo, obiskujemo ves čas. Če pride do reklamacij, se trudimo te reklamacije čim prej 
odpraviti. Tukaj se maksimalno potrudimo. Vsako leto izvedemo tudi neke vrste raziskavo o 
zadovoljstvu. Z pomembnejšimi strankami pa izvedemo t. i. sestanke ena na ena. Ti so za nas 
najbolj merodajni za preverjanje kakovosti in zadovoljstva z našimi storitvami.  

Kako skrbite za razvoj inovativnosti zaposlenih? 

Inoviranju pri nas damo velik poudarek. Pri nas ves čas sprašujemo zaposlene, če ima kdo kako 
idejo. Nič ni zabetonirano pri nas. Imamo neko variabilno nagrajevanje. Prebojno idejo vsekakor 
nagradimo.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite situacijo, v kateri se 
marketinška kultura izkazuje?  

Mi smo popolnoma predani direktnemu marketingu. Edina izjema so pokojninska zavarovanja 
npr. pri komuniciranju z novinarji. Hočemo imeti dobre odnose z novinarji.  

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Da, če je to 10 vprašanj. Ali pa 15 vprašanj. Ja lahko. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Seveda.  
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Oseba E: petek, 11. 12. 2009, 09:00–09:35 

1. Ali poznate izraz »marketinška kultura«? 

Slabo. Malo mi razložite, potem bom pa poznal.  

Marketinška kultura je po Webstrovi zbirka vrednot in prepričanj, ki pomagajo 
posamezniku razumeti funkcijo marketinga, ter jih opozarja na norme obnašanja v 
podjetju. Marketinška kultura pa predstavlja bistvo razumevanja filozofije marketinga v 
organizaciji in delovanja skladno s tem. Glickova označuje marketinško kulturo kot 
marketinško usmerjeno filozofijo organizacije, kar se kaže v praksi, v načinu življenja, v 
dnevni rutini, v navadah in tradiciji. Z vsem tem je prežeta celotna organizacija in to 
sprejemajo vsi zaposleni. 

Je zelo širok pojem. Se strinjam s to teorijo. 

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

Zelo velik. Dejansko, kot ste prej rekla. Marketinška kultura je povezana z vizijo in poslanstvom 
podjetja. Adriatic Slovenica smo ljudje, ki na temelju etičnih in profesionalnih načel v osrčje 
naših aktivnosti postavljamo zavarovanca. Uspešno in učinkovito se razvijamo, rastemo in 
stremimo po odličnosti v zavarovalniških storitvah. Prevzemamo tveganja na področju osebnih 
in premoženjskih zavarovanj. S kakovostnim upravljanjem osebnih in premoženjskih zavarovanj 
zagotavljamo najprej varnost, zatem pa tudi dodano vrednost. Varnost in donosnost v 
zadovoljstvo vseh: zavarovancev, zaposlenih, delničarjev in okolja.  

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Pri nas so sprejeta t. i. temeljna načela naše družbe, kot so kakovost, varnost in rast. Tu mislim 
zadovoljstvo zavarovancev v smislu dolgoročnega partnerstva z našimi zavarovanci in z našimi 
poslovnimi partnerji. Skratka, z vsemi našimi deležniki, tudi lastniki. 
Pri nas aktivno sodelujemo pri uvajanju sistema kakovosti in odličnosti, ki temelji na 
permanentnem izpopolnjevanju znanja in medčloveških odnosov ter nenehnih izboljšavah vseh 
poslovnih procesov v družbi. Glede varnosti je tako. Zavezani smo k zagotavljanju varnosti 
poslovanja, varnosti naših zavarovancev in naših zaposlenih ter zagotavljanju dolgoročne 
donosnosti na vloženi kapital delničarjem. Stremimo k dolgoročni poslovni rasti portfelja 
zavarovancev in premije ter zagotavljanja donosnosti. Velik poudarek dajemo tudi 
osebnostnemu in strokovnemu razvoju vseh naših zaposlenih. Zavezani smo k rasti in bogatenju 
sodelovanja z družbenim okoljem in rasti ugleda družbe.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite situacijo, v kateri se 
marketinška kultura izkazuje? 

Mi poslovno politiko gradimo na taki organizacijski kulturi, ki je mogoče podobna marketinški 
kulturi. Poslovni sistem Adriatica Slovenice ima devet poslovnih enot v vseh regijskih središčih, ki 
so vodene iz centrale s sedežem v Kopru, kjer strokovne službe opravljajo zavarovalne in druge 
strokovne naloge za poslovne enote in družbo kot celoto. Vpeljan imamo dober sistem 
ocenjevanja in spremljanja delovne uspešnosti. S kadrovskimi kazalci, ki so ključni pokazatelji 
učinkovitosti in uspešnosti funkcije upravljanja s človeškimi viri, to področje merimo in 
ocenjujemo. 

Kako merite pri vas zadovoljstvo zavarovancev?  

Spremljanje zadovoljstva zavarovancev, poznanosti in ugleda družbe, prepoznavnosti blagovne 
znamke so za nas zelo pomembni elementi. Cilj je zadovoljen zavarovanec in uspešno podjetje. V 
Adriaticu Slovenici sistematično spremljamo zadovoljstvo zavarovancev in potencialnih 



Priloga 2 

 

zavarovancev, spremljamo poznanost in ugled družbe z internimi sistemi spremljanja in analiz. 
Sodelujemo tudi v letnih raziskavah zunanjih raziskovalnih institucij.  

Na kakšen način komunicirate z zavarovanci? 

Najpomembnejša člena pri gradnji proaktivnega odnosa med zavarovalnico in zavarovancem 
ostajata zavarovalni zastopnik - svetovalec in zavarovalno-zastopniška agencija. V naših očeh je 
vsak zavarovanec dolgoročni partner. Osredotočeni smo na njegove potrebe in želje. 
Komuniciranje z zavarovanci poteka npr. izvajamo Raziskavo zadovoljstva v procesu reševanja 
zavarovalnih primerov, imamo brezplačno 080 številko z imenom Modri telefon 
AdriaticSlovenice, z zavarovanci komuniciramo preko telefonskega studija in preko spletnih 
strani. 

Na kakšen način komunicirate z zaposlenimi? 

Interno komuniciranje je pri nas stalnica ustvarjanja pozitivnega delovnega vzdušja, pripadnosti 
in motiviranosti zaposlenih. Interno komuniciranje poteka preko intraneta As-net, izdajamo As 
novice, prirejamo dogodke za zaposlene in srečanja z poslovnimi partnerji. AS-net je pri nas 
osrednje orodje internega komuniciranja. As-net omogoča zaposlenim pregleden in stalen 
dostop do zbirk celotne interne dokumentacije in arhiva vseh starejših dokumentov, vsebine pa 
se redno posodabljajo in dopolnjujejo. Fluktuacija zaposlenih je pri nas nizka, kar je posledica 
dobrih medosebnih odnosov. 

Na kakšen način izobražujete zaposlene? 

Veliko energije vlagamo v razvoj izobraženega, kompetentnega in strokovno usposobljenega 
zavarovalnega zastopnika. Nenehno nadgrajujemo lastni sistem usposabljanja zastopnikov. 
Veste, lojalnost zavarovancev lahko pridobimo le z dobrim servisom naših strank. Tega pa brez 
dobrih zastopnikov ni. Redno komuniciramo z zastopniki in agencijami. Z njimi želimo graditi 
dolgoročni partnerski odnos.  

Kako skrbite za razvoj inovativnosti? 

Pri zaposlenih vzpodbujamo in razvijamo sposobnost inovativnega reševanja problemov, 
učinkovitega uresničevanja idej in zamisli ter sposobnost samostojnega in timskega dela. V 
družbi se zavedamo pomena novih znanj, zato podpiramo zaposlene tudi pri študiju za 
pridobitev višje stopnje izobrazbe. 

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Lahko. Absolutno. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Sem. 
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ANALIZA VARIANCE 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,214 2 50 0,808 

Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtom 1,858 2 48 0,167 

Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju sodelovanja z 
družbenim okoljem 

0,632 2 47 0,536 

 
ANOVA 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 13,330 2 6,665 3,270 0,046 

Within Groups 101,915 50 2,038     

Zaposleni verjamemo, da se naše 
vedenje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev Total 115,245 52       

Between Groups 17,896 2 8,948 3,490 0,038 

Within Groups 123,084 48 2,564     

Zaposleni svoje cilje in naloge 
usklajujemo z letnim poslovnim 
načrtom 

Total 140,980 50       

Between Groups 16,620 2 8,310 3,748 0,031 

Within Groups 104,200 47 2,217     

Vodstvo zavarovalnice je zavezano k 
rasti in bogatenju sodelovanja z 
družbenim okoljem 

Total 120,820 49       
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Descriptives 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean  

N Mean 
Std. 
Devi 

Std. 
Err 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Min Max 

do 5 let 6 4,33 1,211 0,494 3,06 5,60 3 6 

nad 5 do 15 let 24 5,38 1,469 0,300 4,75 6,00 1 7 

nad 15 let 23 5,96 1,430 0,298 5,34 6,57 2 7 

Zaposleni verjamemo, da se 
naše vedenje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev Total 53 5,51 1,489 0,204 5,10 5,92 1 7 

do 5 let 6 4,17 1,169 0,477 2,94 5,39 2 5 

nad 5 do 15 let 23 4,61 1,803 0,376 3,83 5,39 1 7 

nad 15 let 22 5,68 1,460 0,311 5,03 6,33 2 7 

Zaposleni svoje cilje in naloge 
usklajujemo z letnim 
poslovnim načrtom 

Total 51 5,02 1,679 0,235 4,55 5,49 1 7 

do 5 let 6 3,50 1,871 0,764 1,54 5,46 1 6 

nad 5 do 15 let 24 5,25 1,539 0,314 4,60 5,90 1 7 

nad 15 let 20 5,30 1,302 0,291 4,69 5,91 3 7 

Vodstvo zavarovalnice je 
zavezano k rasti in bogatenju 
sodelovanja z družbenim 
okoljem 

Total 50 5,06 1,570 0,222 4,61 5,51 1 7 

 
 



Priloga 4 

 

KORELACIJSKA MATRIKA 

Correlations 

 mk čdsp čds čdk 

Pearson Correlation 1 0,802 0,419 0,575 

Sig. (2-tailed)   0,103 0,483 0,311 

mk 

N 5 5 5 5 

Pearson Correlation 0,802 1 0,877** 0,417 

Sig. (2-tailed) 0,103   0,010 0,352 

čdsp 

N 5 7 7 7 

Pearson Correlation 0,419 0,877** 1 0,140 

Sig. (2-tailed) 0,483 0,010   0,765 

čds 

N 5 7 7 7 

Pearson Correlation 0,575 0,417 0,140 1 

Sig. (2-tailed) 0,311 0,352 0,765   

čdk 

N 5 7 7 7 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
REGRESIJSKA ANALIZA 

Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 51,472 1 51,472 5,400 0,103a 

Residual 28,597 3 9,532     

1 

Total 80,070 4       

a.Predictors:(Constant),mk 
b. Dependent Variable: čdsp 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

-13,447 7,835   -1,716 0,185 

3,543 1,525 0,802 2,324 0,103 

 

Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 151,828 1 151,828 1,481 0,311a 

Residual 307,608 3 102,536     

1 

Total 459,436 4       

a.Predictors:(Constant),mk 
b. Dependent Variable: čdk 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

(Constant) -17,873 25,696   -0,696 0,537 1 

mk 6,084 5,000 0,575 1,217 0,311 

a. Dependent Variable: čdk 

 

Regression 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1,205 1 1,205 0,638 0,483a 

Residual 5,665 3 1,888     

1 

Total 6,870 4       

a.Predictors:(Constant),mk 
b. Dependent Variable: čds 

 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -1,408 3,487   -0,404 0,713 1 

mk 0,542 0,679 0,419 0,799 0,483 

a. Dependent Variable: čds 
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RAZSEVNI DIAGRAMI 

Razsevni diagram MK – čista dobičkovnost skupnih prihodkov 

 

Razsevni diagram MK – čista donosnost sredstev 

 

Razsevni diagram MK – čista donosnost kapitala 
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METODA GLAVNIH KOMPONENT 

KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,867

Approx. Chi-Square 162,918 
df 15 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. 0,000 
a. Based on correlations 
 
Communalities 

Raw Rescaled 
 

Initial Extraction Initial Extraction 
Vodstvo zavarovalnice daje prednost spoštovanju 
zavarovalniških načel pred doseganjem visokih kratkoročnih 
donosov 

2,733 1,724 1,000 0,631 

V marketinških aktivnostih zavarovalnice je čutiti poudarek 
na krepitvi ugleda zavarovalnice 

3,350 2,020 1,000 0,603 

Vodstvo zavarovalnice je zavezano k rasti in bogatenju 
sodelovanja z družbenim okoljem 

2,452 1,987 1,000 0,810 

Zavarovalnica ima vzpostavljen učinkovit sistem 
korporativnega komuniciranja z vsemi pomembnimi 
deležniki organizacije 

2,731 2,119 1,000 0,776 

Zavarovalnica ima prepoznano poslovno filozofijo in 
strategijo 

3,107 2,494 1,000 0,803 

Zaposleni se zavedamo, da je ugled zavarovalnice odvisen 
od delovanja slehernega posameznika 

2,252 1,095 1,000 0,486 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

 Initial Eigenvaluesa 
Extraction Sums of 

Sq. Loadings 
 

Component 
Total % of Variance Cumulative % Total 

1 11,437 68,793 68,793 11,437 
2 2,009 12,087 80,880 
3 1,373 8,258 89,138 
4 0,716 4,305 93,443 
5 0,566 3,406 96,849 

Raw 

dimension1

6 0,524 3,151 100,000 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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REGRESIJSKI MODELI 

Model 1: Kakovost 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,654
a
 0,427 0,410 0,73674656   

dimension0 

2 0,740
b
 0,547 0,520 0,66495305 1,934 

a. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih 

b. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih, Zaposleni si 
prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja 

c. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -1,619 0,347   -4,671 0,000 1 

Vodstvo podjetja poudarja pomen 
komunikacijskih veščin zaposlenih 

0,334 0,066 0,654 5,035 0,000 

(Constant) -2,620 0,461   -5,682 0,000 

Vodstvo podjetja poudarja pomen 
komunikacijskih veščin zaposlenih 

0,271 0,063 0,531 4,270 0,000 

2 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
vodstva podjetja 

0,229 0,077 0,367 2,956 0,006 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 2: Zadovoljstvo 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,843
a
 0,711 0,701 0,58341359   

dimension0 

2 ,882
b
 0,777 0,761 0,52095348 1,733 

a. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, dobavitelje in 
drugih vplivnih udeležencev 

b. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, dobavitelje in 
drugih vplivnih udeležencev, Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev 

c. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -2,781 0,352   -7,909 0,000 1 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju 
zadovoljstva odjemalcev, dobavitelje in drugih 
vplivnih udeležencev 

0,553 0,065 0,843 8,443 0,000 

(Constant) -3,665 0,438   -8,366 0,000 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju 
zadovoljstva odjemalcev, dobavitelje in drugih 
vplivnih udeležencev 

0,394 0,080 0,601 4,912 0,000 

2 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

0,294 0,102 0,354 2,893 0,007 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 3: Medosebni odnosi 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,741
a
 0,549 0,537 0,67761756   

dimension0 

2 0,802
b
 0,642 0,623 0,61175113 2,249 

a. Predictors: (Constant), V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 

b. Predictors: (Constant), V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec, 
Management upošteva občutke sodelavcev 

c. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -2,115 0,327   -6,463 0,000 1 

V podjetju je pomemben vsak odjemalec, 
dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 

0,423 0,063 0,741 6,712 0,000 

(Constant) -2,414 0,311   -7,759 0,000 

V podjetju je pomemben vsak odjemalec, 
dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 

0,339 0,063 0,593 5,361 0,000 

2 

Management upošteva občutke sodelavcev 0,209 0,068 0,339 3,065 0,004 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 4: Prodajna usmerjenost 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,707
a
 0,500 0,485 0,74489824   

dimension0 

2 0,761
b
 0,578 0,553 0,69423474 2,140 

a. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu 

b. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu, Vodstvo podjetja daje poudarek 
zaposlovanju pravih ljudi 

c. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -1,725 0,313   -5,514 0,000 1 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne 
pristope pri delu 

0,391 0,067 0,707 5,831 0,000 

(Constant) -1,866 0,297   -6,283 0,000 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne 
pristope pri delu 

0,270 0,079 0,489 3,410 0,002 

2 

Vodstvo podjetja daje poudarek 
zaposlovanju pravih ljudi 

0,185 0,075 0,355 2,479 0,018 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 5: Organiziranost 

Model Summary
b
 

R R Square 

0,718
a
 0,516 

a. Predictors: (Constant), Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 

b. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -2,056 0,336   -6,117 0,000 1 

Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 0,455 0,071 0,718 6,448 0,000 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 6: Interna komunikacija 

Model Summary
e
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,739
a
 0,546 0,534 0,67054735   

2 0,842
b
 0,709 0,693 0,54414911   

3 0,864
c
 0,746 0,725 0,51539941   

dimension0 

4 0,880
d
 0,775 0,748 0,49286278 1,852 

a. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju 

b. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju, Zaposleni 
razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 

c. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju, Zaposleni 
razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja, Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni 
vsi zaposleni 

d. Predictors: (Constant), Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju, Zaposleni 
razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja, Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni 
vsi zaposleni, Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije 

e. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -1,926 0,294   -6,541 0,000 1 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju 

0,454 0,068 0,739 6,673 0,000 

(Constant) -2,836 0,313   -9,053 0,000 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju 

0,352 0,060 0,572 5,877 0,000 

2 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne 
cilje podjetja 

0,269 0,060 0,437 4,493 0,000 

(Constant) -3,182 0,334   -9,535 0,000 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju 

0,336 0,057 0,547 5,892 0,000 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne 
cilje podjetja 

0,205 0,063 0,333 3,242 0,003 

3 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s 
katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 

0,139 0,061 0,225 2,265 0,030 

(Constant) -3,158 0,319   -9,891 0,000 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju 

0,446 0,076 0,725 5,857 0,000 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne 
cilje podjetja 

0,198 0,061 0,322 3,263 0,003 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s 
katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 

0,161 0,060 0,262 2,710 0,010 

4 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji 
in metodami interne komunikacije 

-0,134 0,065 -0,252 -2,067 0,046 

a. Dependent Variable: ugled 
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Model 7: Inovativnost 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,667
a
 0,445 0,430 0,72611493   

dimension0 

2 0,721
b
 0,520 0,494 0,68399874 2,268 

a. Predictors: (Constant), Zaposleni dajemo pobude za spremembe 

b. Predictors: (Constant), Zaposleni dajemo pobude za spremembe, V podjetju smo dovzetni za spremembe 

c. Dependent Variable: ugled 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -2,045 0,370   -5,522 0,000 1 

Zaposleni dajemo pobude za spremembe 0,394 0,071 0,667 5,587 0,000 

(Constant) -2,425 0,382   -6,347 0,000 

Zaposleni dajemo pobude za spremembe 0,305 0,076 0,516 4,021 0,000 

2 

V podjetju smo dovzetni za spremembe 0,189 0,077 0,313 2,439 0,019 

a. Dependent Variable: ugled 

 
Residuals Statistics

a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,5528568 1,0324996 -0,0487831 0,70607399 42 

Residual -1,52593470 1,12871969 0,01209989 0,66315168 42 

Std. Predicted Value -2,131 1,597 0,038 1,018 42 

Std. Residual -2,231 1,650 0,018 0,970 42 

a. Dependent Variable: ugled 
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POLSTRUKTURIRANI INTERVJUJI – 2. DEL 

Oseba F: četrtek, 14. 10. 2010, 08:00–08:50 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Mogoče zaradi tega, ker se v zadnjem času dobi kar precej takšnih vprašalnikov. Nekateri so 
mogoče pripravljeni odgovarjati, potem pa je vprašalnik predolg in predčasno zaključijo ali pa na 
koncu, da bi čim prej končali, gredo kar po aritmetični sredini navzdol in klikajo. Dostikrat so tudi 
vprašanja postavljena na takšen način, da si lahko vprašanje tolmačiš na različne načine. Na leto 
pride veliko vprašalnikov in bi že skoraj moral imeti enega zaposlenega samo za reševanje anket. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Prej bi rekel, da so vzroki čisto individualne narave. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinšmke kulture? 

Zavarovalnice niso ne vem kako zainteresirane za reševanje posameznih anket, saj nimajo ne 
vem kašne koristi od tega. Na začetku smo veliko sodelovali pri anketiranju, še posebej, ko sem 
bil v službi pri prejšnji zavarovalnici. Na koncu pa smo ugotovili, da si s tistimi vprašalniki kaj 
dosti nimamo za pomagati. Ali pa z odgovori. V tujini predvidevam, da je večji odziv. Tam je v 
zavarovalništvu tudi več zaposlenih. Marketinško kulturo kot tako v zavarovalnicah nekako 
upoštevajo, spoštujejo predvsem na področju prodaje, nekdo, ki dela npr. v računovodstvu ali 
npr. pri škodah, bi rekel, ki da sploh nima stika s strankami, ali pa če ima, jih ima na meji prepira 
npr., da se prepira okrog neke cenitve, pa marketinške kulture ne upošteva.  

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

To ne bi sploh povezoval z vidika marketinške kulture. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Vse bolj se vsi v podjetju zavedamo, da živijo od strank in temu primerno se spreminja odnos 
ostalih npr. tudi računovodstva. Vsi zaposleni postajajo bolj prijazni. Mislim, da se to na splošno 
spreminja. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Mogoče obstaja korelacija. Nisem prepričan. Če imaš ti to kulturo komuniciranja znotraj družbe 
in navzven do strank na višjem nivoju, boš po vsej verjetnosti več prodal. Ali je ta kultura 
marketinška ali kakšna druga kultura podjetja, ni bistveno. Važno je, da se s to kulturo strinjajo 
vsi oziroma večina zaposlenih. Amprak pri zavarovalnicah marketinška kultura ni v ospredju. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Tu mislim, da je korelacija. Ugleda si na silo ne moreš pridobiti. Eventualno pri sodelavcih, dokler 
so pri tebi v službi. To je bolj strahospoštovanje, ampak to je to. Povezanost vsekakor je.  

Kako bi se to izrazilo?  

S pridobivanjem raznoraznih nazivov. Najlepše se to vidi, kadar žirija neposredno izbira podjetje 
leta, podjetnika leta, slovenske gazele leta itd. Ali pa to zbirajo ljudje neposredno. Glede ugleda 
bodo ljudje praviloma izbrali tisto podjetje, ki je najbolj ugledno podjetje v Sloveniji. Če pa hočeš 
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neko strokovno mnenje, potem imaš žirijo. Žirija ti bo povedala, po nekih natančnih kriterijih, 
katero je najuglednejše podjetje.  

In če se vrneva na zavarovalništvo?  

Načeloma je tako, da tista zavarovalnica, ki ima največ strank, ima nek ugled. Iz česa je ta ugled 
sestavljen, je pa različno. Pazite sedaj, Triglav naj bi imel največji ugled, ker ima največ strank. 
Vendar je mogoče potrebno spremljati, kako se je število strank gibalo v zadnjih petih letih. Pri 
tem vidimo, da Triglavu pada število strank. Bi rekli, da se mu znižuje ugled. Ima pa Triglav, če ne 
zaradi drugega, ugled zaradi tradicije, zgodovine, monopolnega položaja od prej. Še vedno je 
veliko Slovencev navajeno na to zavarovalnico. Na slovenskem trgu so se pojavile tudi druge 
zavarovalnice. Te si poskušajo pridobiti ugled z vlaganje v reklamo. Na ta način se ugleda ne da 
pridobiti. Triglav je bil znan, da je relativno korektno izplačeval škode, imel relativno korekten 
cenilni servis. Prihajalo je seveda tudi do raznih anomalij, tako kot vsepovsod. V Sloveniji ni 
veliko zavarovalnic, kjer lahko rečeš, da vejo za kaj se gre in da te ne bodo prevarali. Mogoče 
Tilia, Triglav. Ostale pa ne vem. Določenim zavarovalnicam je glavna fama: prodamo vam poceni. 
Stranka pa potem, ko se ji zgodi škodni primer, ugotovi, da postopek ni tak, kot je bil pri stari 
zavarovalnici in mogoče ta škoda sploh ni pokrita. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Moj predlog. Na zelo enostaven način povedati sodelavcem, da lahko z malimi spremembami 
prideš do velikih razlik oziroma do velikega dviga stopnje razvitosti kulture organizacije. 
Zaposlene osveščati, da se morajo s stranko pogovarjati, gledati v oči, da morajo biti urejeni. Če 
rečejo, da bodo stranko poklicali nazaj, da le-to tudi storijo. V tem smislu. Tudi na organiziranosti 
bi se dalo kaj narediti. Spremeniti pravila, predpise, bolje opredeliti naloge oziroma jih 
spremeniti. 
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Oseba G: petek, 15. 10. 2010, 09:00–09:45 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Mislim, da panoga pri tem ne igra prav posebno vlogo, ampak bolj ljudje. Eni na to reagiramo, 
drugi na to ne reagirajo. Se spomnim, ko sem jaz pisala magistrsko nalogo, sem prav tako dala 
anketni vprašalnik naokrog, pa je bilo pri nas, kjer nas je 30 zaposlenih, rešenih samo 5. Zame. 
Pa bi človek pričakoval, da jih bo več. Ljudje to ne delajo. Po mojem to nima veze s panogo. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Individualni vzroki. Da si človek ne more vzeti časa 5 do 10 minut, bi človek rekel, da drugih 
vzrokov ni. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Bi rekla, da to ni pokazatelj določene ravni marketinške kulture temveč kulture ljudi nasploh. 
Ljudje tega ne delajo. Če že zase rabijo da, drugače ne. Jaz gledam to na način,da če bom jaz 
rabila, se mi lahko zgodi enako. Zlasti mlajše generacije za nami sploh nimajo tega občutka, oni 
pač gledajo samo zase, ne glede kaj se bo kasneje zgodilo. Nimajo teh vrednot, da se dobro z 
dobrim vrača.  

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Težko. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Mislim, da marketinška kultura ni v ospredju vodenja zavarovalnic. Čisto druga kultura. Vidim to 
pri naših ljudeh, ki pridejo zahtevat višjo plačo, pa potem rečeš Ok, se lahko pogovarjamo, 
ampak ali bi za to lahko prevzela še to ali to delo. Ne to pa ne. Višjo plačo bi, dodatnega dela pa 
ne bi prevzela. Pa vprašam, če bi mogoče rada vodila oddelek, ko npr. konča fakulteto, pa pravi, 
ne, ne bi. Jaz to ne bi delala. Meni to delo, ki ga opravljam, odgovarja. To je tak individualizem, 
da je na trenutke kar moteče. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Ne, samo marketinška kultura zagotovo ne vpliva na finančno uspešnost.  

Kje vidite razlog v tem?  

Pri nas mreža prodaja naše produkte. Kakšno kulturo podjetja ima mreža ne vem. Prodaja je 
vsekakor marketinško oziroma trženjsko usmerjena. Naš marketing tudi. Jaz gledam to z drugega 
vidika: če smo mi do njih prijazni, oni prodajajo več. Zelo vzročno je to povezano. Če smo mi 
nesramni do njih, da na njihove klice ne odgovarjamo, ali pa jim rečemo, naj si preberejo 
okrožnico ipd., je sigurno prodaje manj. Posledično je finančna uspešnost slabša. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Povezanost obstaja. Vse gre pravzaprav skupaj. Finančna uspešnost, ugled, marketinška kultura. 
Vse to skupaj. Produkti morajo biti kakovostni, storitev tudi. Poslovanje zavarovalnice mora biti 
stabilno, skrbeti je potrebno za zavarovance. Nazivi, nagrade za uspešno poslovanje so tudi 
pomembni pri tem. 
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8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Znotraj našega podjetja smo razmišljali narediti sistem nagrajevanja, ki bo temeljil na vrednotah, 
na tem, kaj mi pričakujemo od ljudi. Pomembno je, da povemo dobrim, da so boljši, slabšim, da 
niso dovolj dobri. Določen napredek se da narediti na organiziranosti nas vseh zaposlenih. Saj 
veste, končni rezultat je rezultat nas vseh. 
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Oseba B: torek, 18. 10. 2010, 09:00–09:55 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Prepričana sem, da botruje več razlogov. Prvi je ta, da smo zavarovalnice sedaj poleti bile zelo na 
udaru zaradi poplav in posledično zelo obremenjene s svojim core businessom. Druga je ta, da 
smo v izjemno hudem konkurenčnem boju, kjer zavarovalnica v tujem lastništvu diktira cenovno 
vojno in se druge zavarovalnice vsaka s svojo strategijo borimo proti temu. Tretja pa je 
predvsem v tem, da dnevno dobimo, vsaj pri nas, dve, tri ali več povpraševanj za sodelovanje v 
anketah. Z raznoraznimi prošnjami, za seminarske, diplomske, magisterije, doktorate … žal ne 
gre, tega je preveč, otipljive koristi pa ni. Pa še en razlog je – marketinška kultura je en tak za 
zavarovalništvo brezzvezen pojem; vsaj večinoma. Torej nič otipljivega, nobenih financ, nobenih 
številk … mi pa funkcioniramo po principu, koliko je 2+2. Pri vsem skupaj ne smemo pozabit na 
recesijo, ki se je pravzaprav v Sloveniji šele prav začela. Do tega, da se začenja okrevanje, je še 
daleč. In zavarovalnice se proti temu sedaj zelo borimo. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Sem že prej povedala. Eno z drugim. Ljudem se ne »ljubi«, ni pravih povratnih informacij, ne 
dobijo nekega feedbacka, tudi če rešijo anketo, opozorijo na določene stvari, ni sprememb v 
samih procesih, organizaciji itd. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Ne, jaz osebno mislim, da slabšo odzivnost lahko razumemo bolj kot odraz dogajanja na trgu in 
neke določene apatičnosti – nič ne morem spremeniti. Seveda je to moja domneva. Marsikaj je 
tudi odvisno od tega, koliko se oseba, kontakt v podjetju, angažira v tem podjetju, kakšen ima 
položaj, vpliv … in da, če ta oseba nima zavedanja o pomenu marketinške kulture, se ne bo niti 
malo potrudil, da bi iz raziskave dobil kakšne zanimive inpute. Ker si potem z njimi tudi ne bo 
znal nič pomagat. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

No, v naši zavarovalnici je bil odziv relativno dober, ali pa da rečem, vsaj bil je. Za druge pa lahko 
smo ugibam. S tem pa se v zavarovalništvu ne ukvarjamo. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Da, lahko bi to domnevali. Ampak treba je vedeti, da smo v zavarovalnicah trenutno res zasičeni 
z raziskavami itd., ker gremo tudi skozi proces Basel II in smo že tukaj izpolnjevali veliko stvari; 
razen tega izpolnjujemo ankete tudi zaradi slovenskega zavarovalniškega združenja … ljudje so v 
resnici obremenjeni in zasičeni in z anketami in z delom. Ni prave volje. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Mislim, da se da povezati marketinško kulturo in finančno uspešnost. Ne sicer med vsemi sklopi 
marketinške kulture. Ampak določeni sklopi so v zavarovalnici izjemno dobro razviti in tudi 
vplivajo na finančno poslovanje zavarovalnice, npr. organiziranost, interno komuniciranje. Ti dve 
bi nekako najbolj izpostavila kot tisti, ki so si v času krize izkristalizirali kot najbolj močna 
dejavnika finančne uspešnosti. Tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Interno komuniciranje, 
kolikor sem videla rezultate, je nekako med slabše ocenjenimi po kategorijah, kar je v bistvu zelo 
presenetljivo. Prav z internim komuniciranjem smo se v zadnjih treh letih zelo intenzivno 
ukvarjali. Zelo veliko smo se ukvarjali z osebnim internim komuniciranjem, to pomeni in 
predsednikom in drugimi člani uprave in izvršilnimi direktorji in med ostalimi zaposlenimi in z 
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njimi kot »coachingi« kot treningi. Tako da, zanimivo, kljub vsem tem zadevam, ki smo jih delali 
in jih še delamo, zaposleni dojemajo, da interna komunikacija ni na dovolj visoki ravni oziroma jo 
ocenjujejo najslabše med vsemi kategorijami. Kar se tiče organiziranosti pa mislim, da smo 
naredili velike korake naprej in se to tudi odraža na rezultatih. Ja, predvsem v teh kategorijah se 
v naši zavarovalnici to pozna in ima vpliv. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Tu mislim, da je korelacija. Ugleda si na silo ne moreš pridobiti. Eventualno pri sodelavcih, dokler 
so pri tebi v službi. To je bolj strahospoštovanje, ampak to je to. Povezanost vsekakor je.  

Kako bi se to izrazilo?  

S pridobivanjem raznoraznih nazivov. Najlepše se to vidi, kadar žirija neposredno izbira podjetje 
leta, podjetnika leta, slovenske gazele leta itd. Ali pa to zbirajo ljudje neposredno. Glede ugleda 
bodo ljudje praviloma izbrali tisto podjetje, ki je najbolj ugledno podjetje v Sloveniji. Če pa hočeš 
neko strokovno mnenje, potem imaš žirijo. Žirija ti bo povedala, po nekih natančnih kriterijih, 
katero je najuglednejše podjetje. 

In če se vrneva na zavarovalništvo?  

Načeloma je tako, da tista zavarovalnica, ki ima največ strank, ima nek ugled. Iz česa je ta ugled 
sestavljen, je pa različno. Pazite sedaj, Triglav naj bi imel največji ugled, ker ima največ strank. 
Vendar je mogoče potrebno spremljati, kako se je število strank gibalo v zadnjih petih letih. Pri 
tem vidimo, da Triglavu pada število strank. Bi rekli, da se mu znižuje ugled. Ima pa Triglav, če ne 
zaradi drugega, ugled zaradi tradicije, zgodovine, monopolnega položaja od prej. Še vedno je 
veliko Slovencev navajeno na to zavarovalnico. Na slovenskem trgu so se pojavile tudi druge 
zavarovalnice. Te si poskušajo pridobiti ugled z vlaganje v reklamo. Na ta način se ugleda ne da 
pridobiti. Triglav je bil znan, da je relativno korektno izplačeval škode, imel relativno korekten 
cenilni servis. Prihajalo je seveda tudi do raznih anomalij, tako kot vsepovsod. V Sloveniji ni 
veliko zavarovalnic, kjer lahko rečeš, da vejo za kaj se gre in da te ne bodo prevarali. Mogoče 
Tilia, Triglav. Ostale pa ne vem. Določenim zavarovalnicam je glavna fama: prodamo vam poceni. 
Stranka pa potem, ko se ji zgodi škodni primer, ugotovi, da postopek ni tak, kot je bil pri stari 
zavarovalnici in mogoče ta škoda sploh ni pokrita. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Skoraj vse zavarovalnice dajejo velik poudarek izobraževanju. Veliko sredstev se v to vlaga. 
Veliko se vlaga v prodajne sposobnosti, v znanje o produktih, v znanje o nastopu, pristopu, 
lobiranju. Pri prodajnikih sploh. Mogoče je potrebno kaj narediti na tem, da jih naučimo, kako 
svetovati. Mogoče lahko kaj naredimo na medosebnih odnosih.  

Kakšni ukrepi bi bili najbolj primerni?  

Mi smo uvedli projekt shadowing. Vsak član uprave, vsi izvršilni direktorji, so šli v kompletu za en 
dan z zastopniki na teren. S tem bomo poskušali te bariere, ki nastajajo, porušiti. 
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Oseba A: sreda, 20. 10. 2010, 10:00–10:55 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Tukaj sta lahko dva razloga. Eden je ta, tako kot pri nas, ko je jesen najbolj intenzivno obdobje. 
Takrat smo vsi najbolj zasedeni. Naša zavarovalnica je manjša, imamo malo ljudi in enostavno 
nimamo časa. Prihajajo veliki projekti in to je ogromno procesov, to so neke vrste ISO standardi. 
In ko ti nekaj prileti noter, kot npr. to, je potem zadnja v vrsti. Druga stvar je ta, da mogoče ostali 
niso dojeli pomembnosti, lahko da ne vidijo dodane vrednosti pri pridobitvi poročila z vaše strani 
po končani raziskavi, jaz osebno sem rešil anketo, naprej pa, to moram priznati, je nisem 
posredoval. Definitivno je največji razlog zasedenost kadra, sedaj je borba na trgu, kriza je, vsaka 
stranka je pomembna, stranke odhajajo ven, ker nimajo denarja več za zavarovanja, že tisto 
zadržati je težko in tako je vse ostalo delo nepomembno. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Vsega po malem. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Ne. Govorim samo za nas. Če bi ocenil, da to lahko posredujem svojim zaposlenim, lahko bi dal 
tudi komando morate, ampak točno vem, da so imeli toliko drugih zadev, ker produciramo tone 
papirja zaradi materinskega podjetja, zaradi agencije, zaradi bilanc, npr. 30. september je 
bilanca. No, jaz bi za nas povedal tako, da naš odziv ni pokazatelj ravni marketinške kulture. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Zavarovalništvo je vase zaprta, konzervativna branža. To je dejstvo. Ne samo v odnosu navzven, 
ampak tudi navznoter. Tudi iz zavarovalnega združenja skušamo včasih pridobiti določene 
podatke. Včasih se to da, včasih pa tudi ne. Npr. leta in leta smo rabili, da smo od združenja 
pridobili podatke npr. o stopnji izobrazbe kadrov. Mogoče v zavarovalništvu marketinška kultura 
le ni na takem nivoju. Ali pa kot bi morala biti. Še veliko je za narediti. Ali pa prevladuje druga 
kultura. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

To vprašanje je malo preširoko. Zakaj? Da je vse samo marketinška kultura, da boš uspešno vodil 
zavarovalnico ni. To se ne more gledati na ta način. To je sklop vsega, sklop dogajanja na trgu, 
samega trga, sklop vsake zavarovalnice. Mi kot manjša zavarovalnica, moramo veliko bolj 
intenzivno delovati na trgu, delati, imamo manj kadrov kot np. Triglav. Vse to vpliva. Ni vse 
marketinška kultura. Veliko pa pomenijo npr. zadovoljstvo, medosebni odnosi, npr. prodajne 
sposobnosti so temelj, organiziranost absolutno. Enkrat je nekaj v ospredju, enkrat drugo. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Ne, povezanosti ne vidim. Zavarovalnice že v osnovi niso namenjene ustvarjanju dobička, ampak 
kritju nevarnosti. Razen pri življenjskih zavarovanjih se ustvari dobiček. Moraš ga ustvariti. 
Strankam, ki varčujejo preko življenjskih zavarovanj, moraš izplačati vrednost, ki je obrestovana z 
nekim dobičkom. Zato smo zavarovalnice tudi v funkciji pridobivanja denarja. Če bi se uspešnost 
zavarovalnice merila samo skozi kazalce dobičkonosnosti, bi bili mi prvi v Sloveniji. To ni kriterij, 
po katerih meriš uspešnost zavarovalnic.  
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Kateri kriterij je za vas najpomembnejši?  

Dobičkonosnost je na zadnjem mestu. Največji kriterij je razlika med plačano premijo in škodnim 
rezultatom. To pomeni, koliko imaš škode. Po tem se vidi, koliko si uspešen. Kajti če bi vse po 
vrsti zavaroval, kar koli leze in gre, za premoženje, avtomobile, avione ipd., bi bila ta 
zavarovalnica kratkega veka. Kar postaviš kot nekakšne omejitve in izdelaš produkt, ki bo nosil 
plus oziroma bo vsaj pozitiven, potem ti lahko strankam zagotavljaš ustrezna kritja. Veste, npr. 
če jaz hočem 10.000 eurov nabrat, moram sklenit ohoho zavarovanj. A 10.000 eurov, če se vam 
zgodi kaj, bo to hitro izplačilo. Poraja se vprašanje: koliko moram jaz zaslužiti, da lahko pokrijem 
ta del nevarnosti. Kot veste, morajo zavarovalnice delovati po predpisih, praktično, če danes 
zavarovalnica propade, moramo mi biti v stanju izplačati vse naše obveznosti.  

Govoriva o pozavarovanju?  

Tudi o tem, vendar si moramo dobiček ustvariti sami. To se loči od dugega denarja. Tu so 
zahteve še pa še.  

Kako bi se to pri vas izrazilo?  

Problem je ta, da to kar sestavlja marketinško kulturo, ne moreš na vseh segmentih enako 
kvalitetno delovati ves čas. To gre nekaj časa gor, nekaj časa dol. Nekaj časa si lahko izjemen npr. 
pokrivaš suport strankam, pa je dosti, da ti gre ena na porodniško, lahko zaradi pomanjkanja 
zaposlenih kakovost pade. Banalni primer. Mi težimo, da bi bilo to vse optimalno, uravnovešeno, 
vendar največkrat nekje ena izstopa, drugič druga. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Povezanost. Absolutno se strinjam. Ugled in marketinška kultura gresta skupaj. To je segment 
vseh pokazateljev na trgu. S tem se pokažeš na trgu in navznoter in navzven. Če bomo mi imeli 
nezadovoljne delavce ali pa agente, ki prodajajo, se bo to izrazilo na prodaji. Marketinška kultura 
definitivno vpliva na ugled zavarovalnice. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Pri nas je to težje, ker smo organizacijsko relativno majhna firma. Mi imamo optimalno 
organizirano strukturo delovanja. Pretirano veliko kadrov nimamo in jih ne potrebujemo. V vseh 
segmentih moramo delovati maksimalno, skrbeti za izboljšave. Da pa bi se tega projektno lotili, 
pa pri nas ne bi šlo. Za to nimamo dovolj kadrov.  

Kakšni ukrepi bi bili najbolj primerni?  

Prvo je izobraževanje. Vseh zaposlenih. 
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Oseba H: četrtek, 21. 10. 2010, 08:00–08:40 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Moje osebno mnenje je takšno, da dobimo veliko anket v reševanje, pa se včasih na vse tudi ne 
odzoveš. To je največji problem. Velikokrat prileti po elektronski pošti sodeluj v tej anketi, 
sodeluj v oni anketi. Ljudje pišejo diplomske naloge, magistrske naloge in če te tema resnično 
zanima, potem rešuješ, drugače ne. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Organizacijski ja, glede na to, koliko imaš dela, koliko si vzameš čas. Mi prodajniki smo veliko na 
terenu, tisto kar je nujno naredimo, ostalo pa ostane. Stvari, ki ti ostanejo tri ali štiri dni, pa 
večinoma ne narediš. To je moje osebno mnenje. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Mislim, da ne. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Mislim, da tukaj ni nobene korelacije. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Po mojem mnenju marketinška kultura je v ospredju vodenja zavarovalnic, vsaj na oddelku 
trženja. Tukaj sigurno. Mi te zadeve tako živimo, da so za nas prodajnike samoumevne. Na 
določenih segmentih. Vsaj pri nas je tako. Pomembno je tako zadovoljstvo, kakovost, 
medsebojni odnosi, na vsem tem tudi delamo. To je v nas že vraščeno. Ko npr. zjutraj vstaneš, 
spiješ kavo in je to to. Tako tudi mi prodajniki funkcioniramo. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Finančna uspešnost in marketinška kultura. Ni nujno, da sledita drug drugemu. Veliko je zunanjih 
dejavnikov: okolja, trga, konkurence, gospodarske situacije. Ne vem, če obstaja povezanost med 
tema dvema. To je moje osebno mnenje. Bolj ne kot ja. Če pa malo zafilozofiram, pa mogoče 
obratno. Lahko je marketinška kultura znotraj podjetja zelo dobra, pa je podjetje ravno zaradi 
tega finančno neuspešno. Kar se na trgu dogaja, predvsem v zavarovalništvu, ni odraz neke 
marketinške kulture temveč odraz dampinga in stvari, ki se dogajajo. Govorimo o prihodu novih 
zavarovalnic, govorimo o tem, da lahko vsak proda še za 20%, 30%, 50% cenejše produkte in 
tako naprej. Je pa res, da aktuariat, pravna služba in mogoče računovodstvo in še kateri oddelek 
bi se našel, niso marketinško naravnani. Pa bi bilo dobro. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Do neke mere povezanost sigurno obstaja. Kakšna pa je ta povezanost, pa bi težko rekla. Je pa 
zagotovo pozitivna. Zunanja komunikacija je odvisna od nas samih, od tega kako mi 
funkcioniramo. In vsi ti parametri marketinške kulture delajo to firmo tako, kot je in kot takšna 
se navzven prezentira. Ti lahko še tako dober PR delaš, ampak če firma ne diha z okoljem, potem 
to ni pač to. Ugled je pa nekaj drugega kot PR. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

V tej zavarovalnici nisem zaposlena veliko časa. Dve leti. Po mojem mišljenju delamo dobro. Res 
pa je, da so izboljšave mogoče. Dalo bi se nekaj narediti na internem komuniciranju in 
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organiziranosti v smislu povezanosti centrale oziroma sedeža zavarovalnice s filialami. Tukaj 
vidim pomanjkljivosti. 
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Oseba I: četrtek, 21. 10. 2010, 09:00–09:40 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Veliko anket dobimo in če vidiš, da ti anketa vzame veliko časa, se temu raje izogneš. Če pa je 
anketa kratka, pa velikokrat sodeluješ. Vseeno moramo v prvi fazi gledati na delo, ki ga moramo 
opraviti. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Organizacijski in individualni. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Ne, ni to pokazatelj. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Ne bi. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Vse dimenzije marketinške kulture so del nas prodajnikov. Težko bi rekel, da marketinške kulture 
ne poznam, vsak dan se z njo srečujemo. To je faktor našega dela. Iz tega ven smo uspešni ali 
neuspešni. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Po mojem mnenju povezave ni. Finančno uspešnost celotne panoge težko ocenim z vidika 
marketinške kulture. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Ja, povezava med ugledom in marketinško kulturo seveda obstaja. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Potrebno bi bilo še veliko narediti na krepitvi medsebojnih odnosov. Nekaj bi bilo dobro narediti 
še na prodajnih sposobnosti, ne vem, z določenimi izobraževanji. Mogoče tudi na interni 
komunikaciji. To so stvari, ki so vsekakor povezane med seboj in z ostalimi dimenzijami 
marketinške kulture.  

Kakšni ukrepi bi bili pri vas najbolj primerni?  

Veste, če bodo zaposleni zadovoljni in če nam rata v tem medosebnem odnosu, potem bo tudi 
ostalo bistveno lažje doseči. Če pa zaposleni delajo pod nekim pritiskom, pa da šibajo po nekih 
tirnicah. Zelo pomembno je, da se človek na delovnem mestu dobro počuti, da je zadovoljen. 
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Oseba J: ponedeljek, 25. 10. 2010, 10:00–10:45 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Mogoče zaradi tega, ker pri nas ne vidimo nobene dodane vrednosti pri raziskovanju 
marketinške kulture. Res čisto nobene. To so, verjamem, neke naloge, diplomske, magistrske. 
Tega je toliko. To se je tako strašno razpaslo, da med svojim delovnim časom tega nimamo časa 
reševati. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Čisto individualni. To je moje osebno razmišljanje. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Po mojem ne. Naša marketinška služba je zelo odzivna za takšne vrste anket. Ne vem, kako so se 
pri nas odzvali. Mogoče bi bilo potrebno narediti malo večjo reklamo za ta projekt, da bi se več 
ljudi odzvalo. Za analizo pa bi potem ljudi, ki so odgovarjali na to anketo, vprašali in za mnenje. 
Jaz te ankete nisem dobila. Sem pa od vas prejela analizo podatkov. Veste jaz marketinga ne 
poznam. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Ne vem. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

To je zelo posplošeno. Zelo težko. Jaz kot laik mislim, da marketinška kultura mora biti v 
ospredju in tudi je. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Resnično. Predlagala bi vam, da raje intervjuirate strokovnjake iz marketinga. Oni vam bodo več 
o tem povedali. Jaz iz kadrovske službe težko. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Jaz kot laik lahko rečem, da obstaja korelacija med ugledom in marketinško kulturo. Pozitivna 
korelacija. Kajti če ne gradimo na ugledu in na imidžu, tu nam marketing o tem največ pove, 
potem je toliko težje. Če bi naš marketing tiho sedel, bi mi v današnjem času težko prodajali. 
Pred 20 leti so se zavarovanja skoraj sama prodajala. Saj vemo katera zavarovalnica je imela 
primat. Monopol. Tradicijo tudi ima. S tem ima tudi ugled. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Vedno so še kje rezerve. Na to bi vam marketing dal bolj izčrpne odgovore. Jaz ne. 
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Oseba K: ponedeljek, 25. 10. 2010, 13:00–13:45 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Jaz menim, da je zelo odvisno, na koga je anketa naslovljena. Da pride v prave roke. Če ta vidi 
nek interes, potem odgovori. Pri nas zunanje ankete v večini primerov ne rešujemo. Tudi svojih 
zelo malo izvajamo. To bi bilo našim zaposlenim zelo čudno. Mislim, da pa tudi vodstvo ne bi 
dovolilo. Jaz in moj kolega sva jo rešila, naprej pa nisva pošiljala. Res ste dejali, da bi na koncu 
anketiranja dobili neke vrste povzetek raziskave, ampak kot pravim, vodstvo tega ne bi dovolilo. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Organizacijski in individualni. Tudi če bi se vodstvo strinjalo z anketiranjem, je vprašanje, kako bi 
se zaposleni odzvali. Mi resnično ne delamo veliko raziskav. Mogoče ene dve raziskavi na leto. 
Ampak tiste se tičejo točno nas in so zelo konkretne, ta pa je bila bolj na splošno. Pri nas smo 
tako natrpani z delom, da stvari, ki niso nujne, ne veš, kdaj bi jih naredil. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Verjetno je. Eno je vezano na enotno kulturo poslovanja in notranjih odnosov v podjetju. 
Zaposleni imajo neke navade iz preteklosti in iz materinske družbe. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Jaz mislim, da imajo pri nas zaposleni rajši ankete, ki so na papirju in iz katerih ni mogoče 
razbrati, kdo jih je reševal. Če delaš preko e-maila, ne moreš z gotovostjo reči, da je anonimna 
raziskava. Ker to ni. Mogoče pri nas nimamo tako razvite kulture medosebnih odnosov, da bi 
ljudje podajali svoje mnenje. Javno mislim. Načeloma imamo določeno, da z javnostjo 
komunicira predsednik uprave ali pa vodja marketinga. Ostali pa ne in ni niti potrebno. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Pri nas je določeno, kdo z javnostjo komunicira. Tisti točno vejo na kak način, so naučeni. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Vsekakor samo dobra marketinška kultura ne mora biti ključ za dobro finančno uspešnost 
zavarovalnice. So pa kakšne manjše povezave. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Tu pa povezanost vsekakor obstaja. Pozitivno. V zavarovalništvu je ugled zelo pomemben. Dober 
glas zeže v deveto vas. Dobra marketinška kultura je še boljši oglaševalec kot dobro pripravljeni 
oglasi  

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Pri nas imamo v planu organizirati manjše projektne skupine na temo večje organiziranosti.  

Ali mi lahko poveste malo več o tem? 

O čisto konkretnih projektih pa ne bi rada govorila.«  



Priloga 6 

 

Oseba L: sreda, 27. 10. 2010, 10:00–10:50 

1. Zakaj tako nizka odzivnost podjetij v panogi? 

Jaz čisto resnično mislim, da je to zaradi pomanjkanja časa. Ljudje so obremenjeni s svojim 
delom. Mogoče tudi to, da ljudje na teden prejmejo več kot eno anketo. Vsaj jaz jo. Potem 
izbiram, katero bom rešila. Vseh vsekakor ne. 

2. Kaj so lahko vzroki zanjo (organizacijski, individualni, managerski)? 

Recimo vsega skupaj po malo. Naprej ne bi komentirala. 

3. Ali ta odziv lahko razumemo tudi kot pokazatelj določene ravni marketinške kulture? 

Mislim, da ne. Mogoče čisto malo. Če bi lahko ocenjevala npr. med 1 in 7 , bi rekla mogoče 2. Vsi 
ki delamo v marketingu oziroma v povezavi z njim vemo, da so raziskave zelo pomembne. Žal 
ima dnevno delo prioriteto. 

4. Kako bi lahko odzivnost oz. neodzivnost panoge pojasnili z vidika marketinške kulture? 

Okvirno sem odgovorila že pri prejšnjem vprašanju. Kljub temu, da se vsi zavedajo, da so 
raziskave nujno potrebne za to kar počnemo, si vsi želimo, da to naredi namesto nas nekdo drug. 
Da bi mi dobili samo rezultate. 

5. Ali to kaže na dejstvo, da marketinška kultura ni v ospredju dela in vodenja zavarovalnic? 

Joj, težko vprašanje. Mislim, da ne. Mislim, da ne kaže na to. Samo preobremenjeni so z 
vsakodnevnimi opravili. 

6. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med finančno uspešnostjo in 
marketinško kulturo?  

Povezave ni. V naši panogi zavarovalništvu definitivno ne. 

7. Ali je po vašem mnenju mogoče pričakovati povezanost med ugledom in marketinško 
kulturo?  

Seveda. To je tudi zelo povezano. Zato se tudi zelo trudimo. Predvsem se to pozna na področju 
trženja. Ravno zaradi ugleda, zaradi raziskav o ugledu, ki jih spremljamo vsako leto. In če kje kaj 
pade, moramo takoj ukrepati. Sprašujemo se, kaj je bilo narobe. Potrebno je pridobiti čim več 
strank. Posledično se to pozna pri številu zbranih premij. 

8. Kakšni so vaši predlogi za dvig stopnje marketinške kulture pri vas? 

Joj. Predlogi. Mogoče še več poudarka na izobraževanju. Sploh pa na izobraževanju tistih, ki so v 
dnevnem kontaktu z zavarovanci, s kupci naših storitev. Sicer v to že precej vlagamo, ampak je to 
proces, ki se mora nadaljevati in nikoli ustaviti. Stalno je znanje potrebno nadgrajevati. Ja, da ne 
pozabim. Marketinško naravnanost oziroma kulturo je potrebno z dodatnimi izobraževanji 
vcepiti vsem zaposlenim v zavarovalnici.  

Kakšni ukrepi bi bili pri vas najbolj primerni?  

Tudi z internim komuniciranjem se da veliko narediti. 
 


