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POVZETEK 

 

Marketinško komuniciranje je nepogrešljiv element v podjetjih, ki želijo poslovati učinkovito. Način 

marketinškega komuniciranja je odvisen od tega, kakšen cilj želi podjetje doseči. V Sloveniji je veliko 

ponudnikov dobave električne energije, zato je uspešno marketinško komuniciranje teh podjetij zelo 

pomembno. V zaključni projektni nalogi smo proučevali dejavnosti marketinškega komuniciranja v 

izbranem podjetju za dobavo električne energije, ECE, d. o. o. Ugotovili smo, da podjetje učinkovito 

marketinško komunicira, saj posluje uspešno.  

 

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, dobava električne energije, ECE, d. o. o.  

 

 

SUMMARY 

 

Marketing communication is an indispensable element in companies that want to conduct 

business effectively. The manner of marketing communication depends on what goal the 

company wants to achieve. There are many providers of electric energy in Slovenia, which is 

why their successful marketing communication is very important. In the final project task, we 

have studied the marketing communication activities of a selected company for the supply of 

electrical energy, ECE, d. o. o. We have found that the company is successful in marketing 

communication, because it conducts business successfully.  

Keywords: marketing, marketing communication, electrical energy supply, ECE, d. o. o.  

 

UDK:339.138:621.311(043.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorju izr. prof. dr. Draganu Kesiču za hitro odzivnost, sodelovanje in usmerjanje. 

Zahvaljujem se tudi vodji oddelka marketinga in odnosov z javnostmi v podjetju ECE, d. o. o., za 

konkretne odgovore o dejavnostih marketinškega komuniciranja. 

 

Velika hvala tudi družini za vso podporo pri študiju in nastajanju zaključne projektne naloge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

VSEBINA  

 

1 Uvod ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč ............................................. 1 

1.2 Namen in cilji .............................................................................................................................. 2 

1.3 Metodologija ............................................................................................................................... 2 

1.4 Predpostavke in omejitve .......................................................................................................... 3 

2 Marketing ............................................................................................................................... 4 

2.1 Opredelitev vloge in pomena marketinga ............................................................................... 4 

2.2 Marketinški splet ........................................................................................................................ 5 

3 Marketinško komuniciranje ................................................................................................. 7 

3.1 Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja ............................................................ 7 

3.2 Orodja marketinškega komuniciranja ...................................................................................... 8 

3.2.1 Oglaševanje .............................................................................................................. 10 

3.2.2 Pospeševanje prodaje ............................................................................................... 11 

3.2.3 Osebna prodaja ......................................................................................................... 12 

3.2.4 Odnosi z javnostmi .................................................................................................. 13 

3.2.5 Neposredno trženje .................................................................................................. 14 

3.3 Oblikovanje marketinškokomunikacijskih sporočil ............................................................ 15 

4 Električna energija v sloveniji ............................................................................................ 17 

4.1 Energetski zakon ...................................................................................................................... 19 

4.2 Distribucija električne energije ............................................................................................... 20 

4.3 Dobava električne energije ...................................................................................................... 20 

5 Empirični del – raziskava o dejavnostih marketinškega komuniciranja v podjetju 

ECE, d. o. o. ............................................................................................................................ 23 

5.1 Predstavitev podjetja ECE, d. o. o.......................................................................................... 23 

5.1.1 Poslanstvo, vizija in vrednote .................................................................................. 24 

5.1.2 Strategija poslovanja ................................................................................................ 25 

5.2 Raziskava o dejavnostih marketinškega komuniciranja v podjetju ECE, d. o. o. ............ 27 

5.3 Analiza rezultatov in ugotovitve raziskave ........................................................................... 28 

5.4 Priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja...................... 29 

6 Sklep ..................................................................................................................................... 30 

Literatura ................................................................................................................................ 32 

Priloge ........................................................................................................................................ 1 

 



 

VIII 

SLIKE 

 

Slika 1: Marketinški splet ........................................................................................................... 6 

Slika 2: Stroškovna učinkovitost različnih orodij marketinškega komuniciranja po stopnjah 

nakupne pripravljenosti ............................................................................................................ 10 

Slika 3: Dosežena učinkovitost komuniciranja ........................................................................ 16 

Slika 4: Proizvodnja električne energije ................................................................................... 18 

Slika 5: Logotip ECE, d. o. o. .................................................................................................. 23 

Slika 6: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019 .................................................... 24 

Slika 7: Ponudba ECE, d. o. o. ................................................................................................. 25 

Slika 8: Energetske rešitve ECE, d. o. o. .................................................................................. 26 

 

 

PREGLEDNICE 

 

Preglednica 1: različna orodja marketinškega komuniciranja ......................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

KRAJŠAVE 

 

ident. št. identifikacijska številka 

kWh   kilovatna ura 

kW   kilovat 

4 P  štiri marketinška orodja: izdelek, cena, prodajna pot in marketinško komuniciranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

1 UVOD 

Dandanes je za uspešno poslovanje potrebna bistvena prednost, ki podjetje loči od preostale konkurence. 

Podjetje svoje prednosti predstavi s pomočjo instrumentov marketinškega komuniciranja. Kako bo 

privabilo kupce, ugotovi s pomočjo raziskave trga. Ni pomembno le, da jih privabi in prepriča za nakup, 

mora jih tudi obdržati in pravočasno obveščati o novostih. Podjetje si z marketinškim komuniciranjem 

omogoči menjavo dobrin. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Marketing je poleg inovativnosti v podjetjih ključna poslovna funkcija, saj je pri vsakem podjetju izhodišče 

uspešnega delovanja prav zadovoljstvo kupcev. Marketing ni samo prodajanje, ampak zajema vse 

dejavnosti podjetja, ki so povezane s trgom. Mednje sodijo kupovanje, skladiščenje, prodajanje, 

obveščanje kupcev in reklama. Te dejavnosti so ključnega pomena za uspešno prodajo. Prodaja pa je 

uspešna, ko so vse te dejavnosti pripravljene dobro in premišljeno. Torej marketing zajema vse dejavnosti, 

ki so povezane s potjo izdelka in storitev od ponudnika do uporabnika (Potočnik 2002, 20). Po avtorjevem 

mnenju uspešna podjetja razvijajo dobre in donosne odnose tudi z dobavitelji in ne zgolj s kupci. Tako 

bodo ne samo dosegla trenutno zadovoljstvo potrošnikov, ampak tudi ustvarjala nove trge in s tem 

povečala dobiček in tržni delež (Potočnik 2002, 35).  

 

Marketinško komuniciranje je obvezna sestavina marketinga in je povezano z vsemi organizacijami, ne 

samo s tistimi, katerih cilj je dobiček. V podjetjih se ne pojavlja vprašanje, ali naj komunicirajo, temveč 

kako bodo najučinkoviteje komunicirala (Chisnal 1995, po Tomše 2014, 19). Potočnik (2002, 302) 

marketinško komuniciranje opredeli kot zapleten proces, s katerim podjetje poskuša predstaviti bistvene 

značilnosti izdelka, da bi se potencialni kupci hitreje odločili za nakup. Za podjetje je pomembno, komu, 

kaj in kako pogosto naj sporoča o svoji ponudbi. Za učinkovito marketinško komuniciranje mora podjetje 

načrtovati, usklajevati, predvsem pa nadzirati vse komunikacijske dejavnosti. Najprej mora raziskati trg in 

ostala okolja, saj je prav od teh informacij odvisno, kako bo izkoristilo ponujene priložnosti. Lahko 

rečemo, da sta zbiranje in uporaba podatkov, pridobljenih s trga, ključna za uspešno marketinško 

komuniciranje (Potočnik 2002, 303). 

 

Upravljanje distribucijskih omrežij in distribucijo električne energije do odjemalcev imenujemo 

distribucija električne energije. Ta je pridobljena iz prenosnih omrežij ali elektrarn. V Sloveniji je na trgu 

pet ponudnikov, ki zagotavljajo storitve na distribucijskih omrežjih. Ti so Elektro Celje, d. d., Elektro 

Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d., in Elektro Primorska, d. d. (Spot 2020). 

 

Družbi Elektro Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d., sta leta 2015 ustanovili ECE, energetsko družbo, 

d. o. o., ki je hčerinska družba Elektra Celje, d. d. Družba ima sedež na Vrunčevi ulici 2a v Celju. ECE 

ponuja električno energijo, zemeljski plin in biomaso (ECE, d. o. o. 2021b). 
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Za raziskavo dejavnosti marketinškega komuniciranja v podjetju za dobavo električne energije smo se 

odločili, ker na tem področju ni bilo narejenih dosti raziskav.  

 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in opredelili dejavnosti marketinškega komuniciranja 

v podjetju ECE, d. o. o., ter njihov vpliv na poslovanje in uspešnost podjetja. Raziskali smo tudi, katera 

orodja marketinškega komuniciranja podjetje uporablja. Poznamo namreč več različnih orodij, in sicer 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno prodajo in neposredni marketing. Za 

katero vrsto orodij se podjetje odloči, je odvisno od marketinško-poslovnih ciljev in želenega doseženega 

učinka  podjetja, zato so nas v raziskovalni nalogi zanimali tudi cilji in želeni marketinško-poslovni učinek 

izbranega podjetja.  

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti dejavnosti marketinškega 

komuniciranja v podjetju ECE, d. o. o., ki se ukvarja z dobavo električne energije. Na osnovi rezultatov 

raziskovanja smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja.  

 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

– s pomočjo strokovne literature opredeliti vlogo in pomen marketinga in marketinškega komuniciranja 

v podjetju, 

– s pomočjo strokovne literature proučiti orodja marketinškokomunikacijskega spleta, 

– proučiti trg električne energije v Sloveniji, 

– raziskati, proučiti in opredeliti dejavnosti marketinškega komuniciranja v podjetju za dobavo 

električne energije ECE, d. o. o., 

– na podlagi rezultatov raziskave podati priporočila za še uspešnejše nadaljnje delovanje in poslovanje 

proučevanega podjetja. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z raziskavo.  

 

Katere dejavnosti marketinškega komuniciranja izvaja podjetje ECE, d. o. o., in kako vplivajo na 

uspešnost njegovega poslovanja? 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

– metodo opisovanja ali deskripcije, 

– metodo študije primera, 

– metodo povzemanja ali kompilacije, 

– metodo analize, 

– metodo sinteze končnih ugotovitev.  
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Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom podjetja ECE, 

d. o. o., in z njegovo pomočjo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da je marketinško komuniciranje ključnega pomena za uspešno in učinkovito 

poslovanje vsakega podjetja ter da je uspešno marketinško komuniciranje močna konkurenčna prednost 

podjetja. Predpostavljali smo tudi, da je konkurenčnost na trgu električne energije velika, zato je treba imeti 

dobro strategijo marketinškega komuniciranja.  

 

Omejitvi sta bili pristnost odgovorov intervjuvanca in pridobivanje potrebnih informacij o poslovanju 

izbranega podjetja ECE, d. o. o. 
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2 MARKETING 

Beseda marketing je angleška in v prevodu v slovenščino pomeni trženje, izvira pa iz besede market, kar 

v prevodu v slovenščino pomeni trg. Marketing obsega vse dejavnosti, ki so kakorkoli povezane s trgom. 

Mednje torej ne spada samo prodaja, ampak vse dejavnosti, povezane s potjo izdelka ali storitve od 

ponudnika do porabnika. To so kupovanje, skladiščenje, prodajanje, obveščanje kupcev in reklama. 

Prodaja je uspešna, ko so vse te dejavnosti pripravljene dobro in premišljeno (Potočnik 2002, 20). 

 

Marketing je skupek dejavnosti, obravnavamo pa ga lahko tudi kot razvoj miselne naravnanosti. Razvil se 

je v Združenih državah Amerike, nato pa se je pojavil tudi v Evropi. Najprej so ga uporabljala velika 

večnacionalna podjetja, danes pa skoraj ni organizacije, ki bi delovala brez marketinške funkcije. 

Uporabljajo ga tako velika kot majhna podjetja, obrtniki, strokovne dejavnosti, samostojni podjetniki in 

tudi neprofitna podjetja. V sodobnih podjetjih marketing postaja sestavna dimenzija poslovanja 

(Vukasović 2015, 11).  

 

Marketing je poleg inovativnosti ključna poslovna funkcija, saj je pri vsakem podjetju izhodišče uspešnega 

delovanja prav zadovoljstvo kupcev (Potočnik 2002, 20). Je torej nujna dejavnost, ki mora biti vključena 

v vsakem podjetju, njegovega pomena pa bi se morali zavedati vsi vodilni, saj s pomočjo marketinga 

svojim potencialnim kupcem sporočamo, da obstajamo, in prikažemo, zakaj smo boljši od konkurence 

(Trženje in prodaja 2019). Marketing temelji na dejstvu, da posamezniki zaradi različnih želja in potreb 

občutijo nelagodnost, ki jo želijo odpraviti. Nelagodnost odpravijo z nakupom izdelkov in storitev ter tako 

zadovoljijo svoje potrebe in želje. Na trgu je veliko ponudnikov, ki ustvarjajo izdelke za zadovoljitev 

določene potrebe, zato je naloga marketinga, da svoj izdelek predstavi kar se da najbolje. Pomembno je, 

da izhajamo iz želja in potreb potrošnika (Potočnik 2002, 21). Uspešnost podjetij se velikokrat kaže v 

sposobnosti razumevanja trga in porabnikov ter marketinški naravnanosti (Vukasović 2015, 11).  

 

Kotler (1996, 6) marketing opredeli kot družbeni in managerski proces, ki omogoča medsebojno 

izmenjavo izdelkov in storitev z določeno vrednostjo. Kotler (2004, 9) marketing opredeli tudi kot 

»umetnost prodajanja izdelkov«.  

2.1 Opredelitev vloge in pomena marketinga 

Marketing temelji na proučevanju potreb trga, čemur lahko rečemo tudi proučevanje plačilne sposobnosti 

povpraševanja. Na podlagi tega se razvijejo izdelki oziroma storitve, ki jih je vredno ponuditi na trgu. Za 

zadovoljevanje vsakdanjih potreb, ki se pojavljajo med potrošniki, je treba s pravočasnim proučevanjem 

povpraševanja in ponudbe oblikovati marketinške dejavnosti. Z zadovoljevanjem potreb na trgu ustvarimo 

dobiček za nadaljnji razvoj, pri tem pa ne smemo pozabiti na zadovoljstvo zaposlenih. Osnovna naloga 

marketinga je, da ponudnik zadovoljuje vsakodnevne potrebe potrošnikov (Devetak 2007, 16). Če želimo 

biti uspešni, sta potrebna nenehna spremljanje in analiziranje tako domače kot tuje konkurence (Devetak 

2007, 24).  
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Beseda marketing vključuje več pojmov, in sicer ekonomski proces, poslovna dejavnost ali funkcija, 

poslovna koncepcija in znanstvena disciplina. Marketinški pristop zajema vse udeležence v poslovni verigi 

in temelji predvsem na timskem delu, konkretnih zadolžitvah posameznikov ter ustreznih interesih in 

stimulaciji (Devetak 2000, 2). 

 

Marketing v organizaciji nista le prodaja in promocija, ampak veliko več kot to. Marketing je namreč 

sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov ter izmenjave. Njegova vloga in pomen so analiziranje, 

izvajanje, načrtovanje in nadziranje zastavljenih ciljev za povečanje izmenjav vrednosti s potrošniki, pri 

čemer je cilj zadovoljstvo strank (Devetak 2007, 24).  

2.2 Marketinški splet 

Če želimo doseči želen cilj podjetja, je treba najprej oblikovati načrt marketinga. Ta je oblikovan iz spleta 

marketinških orodij. Marketinški splet sestavljajo marketinška orodja, s pomočjo katerih podjetje doseže 

svoje zastavljene cilje (Kotler 2004, 15).  

 

Orodja so razvrščena v štiri velike skupine, in sicer izdelek (angl. product), cena (angl. price), tržne poti 

(angl. placement) in marketinško komuniciranje (angl. promotion). Skupaj so imenovana 4 P marketinga 

(Ruzzier Konečnik 2011, 9). Ruzzier Konečnikova (2011, 9) pravi, da je poleg zgoraj navedenih 4 P treba 

poudariti še dodatne 3 P, ki predstavljajo udeležence (angl. people), postopke (angl. processes) in fizične 

dokaze (angl. physical evidence). Marketinški splet je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih mora 

podjetje upoštevati, če želi doseči prodajo na ciljem trgu. V današnjem času se je marketinški splet razširil 

s tremi dodatnimi orodji v formulo 7 P (Devetak 2007, 27).  

 

Pri ceni govorimo predvsem o ceni izdelka, popustih, predujmih, plačilnih obdobjih in pogojih 

kreditiranja, s katerimi prodajalec privabi svoje kupce (Kotler 2004, 16). Cena ima bistven pomen tako pri 

kupcu kot prodajalcu in je pogoj za nastanek prodajne pogodbe. S ponujenimi izdelki podjetje predstavi 

njihovo kakovost, značilnosti, raznolikost, velikost oziroma vse, kar predstavljajo (Kotler 2004, 16). Zelo 

pomembno je, da prodajalec dostavi prave izdelke prave kakovosti na pravilno določeno mesto brez 

zamud. Govorimo o tržni poti (Podjetniške novice 2016). V zadnjo skupino marketinškega komuniciranja 

spadajo pospeševanje prodaje, oglaševanje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in neposredno trženje 

(Kotler 2004, 16).  

 

Ključ do uspeha je nenehno prilagajanje proizvajalca potencialnemu kupcu. Želje in potrebe potencialnih 

kupcev naj bi čim bolj uresničili. Če želimo biti konkurenčni, moramo stalno zmanjševati stroške, ne 

smemo pa pozabiti na kupca in njegove želje. Proizvajalec mora torej celovito obravnavati in prilagajati 

marketinški splet potencialnim kupcem (Devetak 2007, 28).  
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Slika 1: Marketinški splet 

Vir: Devetak 2000, 5 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Beseda komuniciranje izvira iz latinščine (communicare) in v prevodu v slovenščino pomeni »napraviti 

skupino«, lahko pa jo razumemo tudi kot »delati kaj s kom« (Lorbek 1991, po Tomše 2014, 18). Za 

nastanek komuniciranja sta potrebna najmanj dva sodelujoča, in sicer prejemnik in oddajnik, ki si 

izmenjata svoje znanje. Komuniciranje lahko opredelimo kot dvosmerni proces, ki je sestavljen iz sedmih 

elementov: pošiljatelj, koordiniranje, sporočilo, medij, sprejemnik, dekodiranje in povratne informacije 

(Komuniciranje 2020). 

 

V najširšem smislu je komuniciranje proces izmenjave in kroženja sporočil, med katera štejemo mnenja, 

ideje in informacije, ki se izmenjujejo med ljudmi. Komuniciranje lahko poteka v kakršnikoli interakciji 

na različnih ravneh (Jančič in Žabkar 2013, 104). Podjetje lahko za dosego cilja sočasno pošlje eno ali več 

sporočil na različne trge. Marketinško komuniciranje obsega sredstva, sporočila, metode in organizacijo, 

s katerimi podjetje prenaša informacije o značilnostih ponujenega izdelka, da potencialne kupce prepriča 

v nakup (Vukasović in Jagodič 2017, 129). 

 

Kadar podjetje informacije o svojih izdelkih uspešno posreduje svojim potencialnim kupcem, govorimo 

o marketinškem komuniciranju (Burnett in Moriarty 1998, po Tomše 2014, 19).  

 

Potočnik (2002, 302) v svoji knjigi navaja, da s komuniciranjem s pomočjo informacij ustvarimo določeno 

mnenje. Komuniciranje začne skupina ali podjetje, ki pošlje informacije želenim prejemnikom. Če 

prejemniki pravilno razumejo poslano sporočilo in se nanj tudi odzovejo, je komunikacija uspešna. Lahko 

pride tudi do motenj pri sporočanju, zato je treba izbrati pravilen način komunikacije. 

3.1 Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja 

Podjetja vsakodnevno obveščajo potencialne kupce o svojih izdelkih in dejavnostih, čemur pravimo 

marketinško komuniciranje. Marketinško komuniciranje olajšuje menjavo dobrin med prodajalcem in 

potrošnikom. Če podjetje želi komunicirati učinkovito, mora dobro poznati trg in udeležence na njem. 

Podjetje pridobi informacije s trga s pomočjo raziskav. Pridobljene informacije je treba tudi pravilno 

uporabiti in izkoristiti priložnosti. Podjetje mora ugotoviti, kaj je bistvo sporočanja, kdo sporoča, komu je 

namenjeno sporočilo, kaj bo sporočalo, po kateri poti bo sporočalo in kakšen je želen učinek. Lahko 

rečemo, da sta raziskava in uporaba marketinških informacij s trga odločilni za uspešno marketinško 

komuniciranje (Potočnik 2002, 302). Potočnik (2002, 302) marketinško komuniciranje opredeli kot 

zapleten proces, s pomočjo katerega podjetje prepričuje porabnike za hitrejši in lažji nakup ponujenih 

izdelkov na trgu.  

 

Med marketinško komuniciranje uvrščamo vse dejavnosti podjetja, s pomočjo katerih podjetje o svoji 

ponudbi obvešča vse udeležence v procesu. Mednje spadajo tako zaposleni kot porabniki (Žabkar in 

Zbačnik 2009, po Tomše 2014, 19).   
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Ruzzier Konečnikova (2011, 207) navaja, da je marketinško komuniciranje najvidnejši element 

marketinškega spleta. Opredeli ga kot nepogrešljiv element. Pri podjetjih, ki želijo poslovati uspešno, se 

ne pojavlja več vprašanje, ali naj komunicirajo ali ne, ampak kako bi najučinkoviteje dosegla svoje cilje s 

pomočjo marketinškega komuniciranja. Pri tem je treba poudariti, da mora biti trženjsko komuniciranje 

usklajeno z ostalimi elementi v spletu.  

 

Potočnik (2004, 303) navaja štiri elemente procesa marketinškega komuniciranja: 

– pošiljatelj marketinškega sporočila (komunikator), 

– sporočilo (informacija), 

– komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna, 

– prejemnik sporočila (oseba, ki ji je sporočilo namenjeno). 

 

Jančič in Žabkar (2013, 73) sta marketinško komuniciranje opredelila kot skupek elementov v 

marketinškem spletu organizacije. Ti elementi organizaciji omogočajo in pospešujejo oblikovanje 

skupnega pomena s potencialnimi kupci. Tako marketinško komuniciranje pridobi še vlogo nadzorovanja 

in upravljanja celostnega marketinškega spleta predvsem v delu, kjer izdelek, cena in distribucija 

opravljajo še vlogo komuniciranja (Jančič in Žabkar 2013, 73). 

3.2 Orodja marketinškega komuniciranja 

Med orodja marketinškega komuniciranja spadajo oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, 

odnosi z javnostmi in neposredno trženje. Od načina prodaje in dejavnosti organizacije je odvisna 

pomembnost posameznih orodij. Vsaka organizacija orodja prilagodi svojim potrebam (Vidic 2002, 214).  
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Preglednica 1: Različna orodja marketinškega komuniciranja 

Oglaševanje 
Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebna prodaja Neposredno 

trženje 

Tiskani oglasi, 

oglasi na TV in 

radiu 

Nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja, loterije 

Gradiva za 

predstavnike za 

tisk 

Prodajne 

predstavitve  

Katalogi  

Zunanja stran 

embalaže 

Darila  Govori Prodajna srečanja  Naslovljena pošta  

Letaki v embalaži 
Vzorci  Seminarji  Programi 

spodbud  

Trženje po 

telefonu  

Filmi 
Sejmi in poslovne 

razstave 

Letna poročila Vzorci  Elektronsko 

nakupovanje 

Brošure in 

knjižice 

Razstave Darila v 

dobrodelne 

namene  

Sejmi in poslovne 

razstave  

TV nakupovanje 

Manjši plakati in 

letaki 

Predstavitve 

delovanja 

izdelkov 

Sponzoriranje   Sporočila po 

telefaksu 

Imeniki 
Kuponi  Objave   Elektronska pošta  

Ponatisi oglasov 
Cenovni popusti Odnosi z lokalno 

skupnostjo  

 Glasovna pošta  

Veliki plakati 
Nizkoobrestna 

posojila  

Lobiranje    

Prikazovalniki  
Zabavne 

prireditve 

Celostna podoba 

podjetja  

  

Avdiovizualna 

gradiva 

Prodaja »staro za 

novo« 

Glasilo podjetja    

Simboli in 

logotipi 

Programi 

zvestobe 

Dogodki    

Video trakovi  
Vezani nakupi    

Vir: Kotler 2004, 564 

 

S pomočjo orodij marketinškega komuniciranja želimo potencialnega kupca seznaniti z obstojem našega 

izdelka, vplivati na njegov odnos do ponujenega izdelka ali ga prepričati v njegov nakup (Ruzzier 

Konečnik 2012, 210).  



 

10 

 

Slika 2: Stroškovna učinkovitost različnih orodij marketinškega komuniciranja po 

stopnjah nakupne pripravljenosti 

Vir: Kotler 2004, 582 

3.2.1 Oglaševanje 

Plačano obliko neosebnega marketinškega komuniciranja organizacije o njenih izdelkih ali storitvah 

imenujemo oglaševanje. Takšen način promocije poteka preko velikih sredstev javnega obveščanja 

(televizija, radio, revije, časopisi, pošiljanje obvestil po pošti, reklamni panoji, katalogi itd.). S pomočjo 

oglaševanja podjetje doseže veliko ljudi z nizkimi stroški. Zato je oglaševanje izredno učinkovita oblika 

promocije, ki jo uporablja večina podjetij. Oglaševanje ni enkratna dejavnost, ampak se lahko pojavlja 

večkrat. Podjetje lahko spreminja čas oglaševanja in posrednike ter tako doseže več oglasov in posledično 

izboljša splošno podobo o sebi v očeh potrošnikov. Pomanjkljivost takšnega načina promocije so povratne 

informacije, saj so lahko počasne. Podjetje tudi s težavo meri učinek oglaševanja (Potočnik 2002, 305).  

 

Ruzzier Konečnikova (2011, 211) poudarja, da je treba oglaševanje in njegov proces skrbno načrtovati ter 

ju prilagajati razmeram na trgu in ciljnim skupinam. V svoji knjigi podaja nekaj nasvetov za dobro 

oglaševanje. 

 

Oglaševanje je dobro, če: 

– je usklajeno z osnovno strategijo podjetja, 

– je ustrezno prilagojeno ciljni skupini in mediju oglaševanja, 

– je osnovano na realnih temeljih, ki jih izdelek/druga entiteta ciljnemu trgu lahko nudi, 

– posreduje sporočila le o tistih obljubah, ki jih bo izdelek/druga entiteta lahko izpolnil/a, 

– ima sposobnost, da si porabniki o izdelku/drugi entiteti ustvarijo svoje mnenje, 

– je inovativno, 
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– ustvarja razlikovanje med oglaševanim izdelkom/drugo entiteto in konkurenti, 

– je stroškovno učinkovito, 

– ima pozitiven vpliv na ostale interesne skupine podjetja.  

 

Podjetja morajo biti pri oglaševanju izredno previdna, saj ne smejo oglaševati, česar kupec ob nakupu ne 

bo dobil ali doživel. Če so oglaševanja preveč ambiciozna, lahko porabnik ob nakupu doživi razočaranje, 

kar je v nasprotju s ciljem oglaševanja (Ruzzier Konečnik 2011, 212). Podjetja se morajo torej zavedati, 

da ne komunicirajo samo preko načrtovanih sporočil, ampak tudi preko nenačrtovanih sporočil in sporočil, 

ki jih predstavlja izdelek oziroma storitev (Vukasović in Jagodič 2017, 131). 

 

Kot smo že omenili, je glavni cilj oglaševanja povečanje prodaje ali vsaj ohranitev trenutne prodaje, 

predvsem kadar je oglaševanje konkurentov okrepljeno. Obstajajo tri strategije, s pomočjo katerih želi 

podjetje doseči svoje cilje na področju oglaševanja (Potočnik 2002, 327): 

– strategija usmerjanja potreb, ki usmerja zadovoljitev potrebe na določen izdelek; 

– strategija ustvarjanja potreb, kjer poskuša podjetje ustvariti potrebo, ki jo do zdaj na trgu ni bilo 

mogoče zaznati; 

– strategija razširjanja potreb, pri kateri podjetje poskuša povečati potrebe po določenem izdelku.  

3.2.2 Pospeševanje prodaje 

Kadar podjetje želi kratkoročno spodbuditi porabnike na trgu za hitrejši in večji nakup izdelka, se odloči 

za pospeševanje prodaje. Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz orodij, ki spodbujajo k nakupu v nekem 

časovnem trenutku. Ta spodbuda je neposredna in povečuje vrednost ponujenega izdelka, kar pozitivno 

vpliva na potrošnike, da ga kupijo. Glavni cilj pospeševanja prodaje je spodbuditi pogostejše nakupe 

izdelkov in povečati prodajo, zato je orodje usmerjeno tudi na prodajno osebje in posrednike, saj podjetje 

z usmerjanjem orodij nanje poveča njihovo učinkovitost. Posledica učinkovitega delovanja posrednikov 

in prodajnega osebja je več nakupov (Ruzzier Konečnik 2012, 219).  

 

Poznamo dve obliki pospeševanja prodaje, in sicer posredno in neposredno. Med posredno pospeševanje 

prodaje štejemo (Vidic 2002, 216): 

– usposabljanje vodstva, 

– usposabljanje zaposlenih, 

– usposabljanje kupcev, 

– usposabljanje posrednikov. 

Med neposredno pospeševanje prodaje štejemo (Vidic 2002, 216): 

– prodajne akcije, 

– kartice zvestobe in bonitetne kartice, 

– sejme, 

– nagradne igre, 
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– inovacije, 

– sodelovanje pri projektih in na raznih prireditvah.  

 

Neposredno pospeševanje prodaje se deli na cenovna in necenovna orodja. Tržniki želijo s cenovnimi 

orodji vplivati predvsem na zaznavanje cen, saj si potrošniki glede na cene izdelkov ustvarijo pričakovanja, 

kar vpliva na odločitev za nakup. Med cenovna orodja spadajo kuponi, popusti, znižanja in ponudbe z 

vračilom gotovine. Med necenovna orodja spadajo darila, nagradne igre, jamstva in programi zvestobe. 

Proizvajalci v današnjem času namenjajo več denarja za orodja pospeševanja prodaje za posrednike, pa 

tudi porabnike. Glavni krivec je konkurenca, ki povzroča borbo za pridobitev prostora na prodajnih 

policah. Orodja pospeševanja prodaje, ki so usmerjena predvsem na posrednike, so cenovni popusti, 

brezplačno blago, povabila na zabave in sprejeme, dodatek za posebne storitve in prireditve (Ruzzier 

Konečnik 2011, 219).  

 

Potočnik (2002, 305) pravi, da podjetje s pomočjo pospeševanja prodaje vpliva na kupce, da se hitreje 

odločijo za nakup izdelka, pri tem pa dobijo dodano korist. Pospeševanje prodaje imenuje tudi promocija 

prodaje in poudarja, da promocije ne smemo enačiti s promocijo prodaje. Slednjo opredeli kot eno od 

sestavin marketinškega komuniciranja oziroma širšega pojma promocije (Potočnik 2002, 305).  

3.2.3 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je neposredno komuniciranje s potrošniki, pri čemer je cilj prodaja izdelka. Pri osebni 

prodaji je veliko pozornosti in izobraževanja treba nameniti prodajnemu osebju, ki mora kot predstavnik 

podjetja posredovati informacije o izdelku oziroma storitvah dostojno in kakovostno (Vidic 2002, 215). 

 

Po mnenju avtorja so pri osebni prodaji pomembni (Vidic 2002, 215): 

– osebni stik s stranko: gradnja medsebojnega vzajemnega odnosa med dvema ali več ljudmi; 

– odziv: pri osebni prodaji potrošnik čuti obveznost prodajalcu nameniti več pozornosti; 

– poglabljanje razmerja: osebna prodaja omogoča tako površinsko poznavanje kupca in prodajalca kot 

poglobljen odnos.  

 

Ker osebna prodaja omogoča osebni stik med ponudnikom in potrošnikom, je prepričljivejša od 

oglaševanja in omogoča takojšno povratno informacijo, kar je velika prednost za prodajalca. Na podlagi 

povratne informacije lahko prodajalec prilagodi svoje sporočilo in ustvari takšno, ki ga kupec lažje razume. 

Osebna prodaja poteka med prodajalcem in manj kupci, zato je takšen način marketinškega komuniciranja 

veliko dražji kot pri oglaševanju (Potočnik 2002, 305).  

 

Kotler (2004, 622) navaja, da je osebna prodaja najstarejša in začetna oblika neposrednega trženja, ki ji 

lahko rečemo tudi prodajni obisk na terenu. Večina podjetij se zanaša na izobraženo osebje, ki išče 

potencialne kupce in jih razvije v stranke ter tako poveča posel. Ni pa nujno, da ima to vlogo prav prodajno 

osebje. Podjetje lahko namreč najame zastopnike in predstavnike proizvajalca, ki prevzamejo vlogo 
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iskanja strank. Podjetja lahko uporabljajo tudi osebje za neposredno prodajo: borzne posrednike, 

distributerje in zavarovalne zastopnike, ki prodajajo samo z neposredno prodajo.  

 

Pri izdelkih, ki potrebujejo dodatno razlaga za uporabo, ali izdelkih, ki jih podjetje izdeluje po naročilu 

strank, je osebna prodaja izredno pomembna. Osebna prodaja ima velik pomen tudi pri prodaji izdelkov 

vsakodnevne uporabe, saj je na trgu veliko ponudnikov, ki ponujajo podobne izdelke, podajo pa splošne 

ali podobne informacije o izdelkih. V današnjem času lahko podjetje uspešno prodaja le, če je prodajno 

osebje v stalnem osebnem stiku s kupci. Kupci ga morajo sprejeti ne samo kot prodajalca, ampak tudi 

svetovalca, ki rešuje probleme. Osebje mora biti iznajdljivo, družabno, komunikativno in vztrajno. 

Obvladati morajo pogajanje, prodajanje in trženje na podlagi dobrih odnosov, saj bo le tako prodaja 

uspešna (Potočnik 2002, 379). 

3.2.4 Odnosi z javnostmi 

Vsa podjetja, ki poslujejo na trgih, so vključena v nacionalno, lokalno in globalno okolje. Vsako podjetje 

je le delček v celotnem okolju. Med posameznimi podjetji v tem okolju je potrebno učinkovito 

sodelovanje, ki ga dosežejo z izmenjavanjem pogledov in mnenj. Takšen način sodelovanja lahko 

opredelimo kot odnose z javnostmi. Podjetje prispeva k razvoju in ohranjanju okolja in družbe, če njegovi 

odnosi z javnostmi temeljijo na odgovornosti do družbenega in naravnega okolja (Ruzzier Konečnik 2011, 

221). 

 

Odnosi z javnostmi ustvarijo nižje stroške kot na primer oglaševanje. Podjetju namreč ni treba nameniti 

lastnih denarnih sredstev za nakup prostora in časa, plača samo osebje. Če je podjetje sposobno razviti 

dobre zgodbe, jih je veliko medijev pripravljenih posredovati. S pomočjo oglaševanja bi podjetje doseglo 

podoben učinek, vendar z neprimerljivo več stroški. Hkrati je vredno poudariti, da ima takšen način 

posredovanja večjo kredibilnost (Ruzzier Konečnik 2011, 222). 

 

Vidic (2002, 216) je v svoji knjigi zapisal, da je naloga odnosov z javnostmi ustvarjanje predstave o 

podjetju in njegovih izdelkih v javnosti. Gre za stalen in dolgotrajen proces, kjer podjetje ohranja dobre 

odnose z vsemi, ki so zanj pomembni. Stopnja pomembnosti ni ves čas enaka, enkrat so pomembni eni, 

nato drugi. Prav zato je pomembno, da ves čas posvečamo pozornost vsem. Vsako podjetje si želi, da bi 

mu bilo javno mnenje naklonjeno in mu s tem prineslo korist. Namen podjetij je ustvariti ugodno mnenje 

in zaupanje. To poskušajo doseči s tiskovnimi konferencami ter podpiranjem humanitarnih akcij, športa, 

kulture in drugih družbeno pomembnih akcij. S tem jim pripisujemo vlogo družbenokoristnih ter 

prebivalstvu in okolju pomembnih in potrebnih subjektov (Vidic 2002, 216). 

 

Vidic (2002, 216–217) je zapisal tri bistvene značilnosti odnosov z javnostmi: 

– visoka prepričljivost (sporočila, ki so oblikovana v obliki novic, so prepričljivejša kot oglasi), 

– dramatizacija (velika moč pri predstavitvi podjetja oziroma izdelka), 

– neopaznost (sporočila pridejo do potrošnika v obliki anekdot in vesti). 
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Potočnik (2002, 305) odnose z javnostmi imenuje tudi publiciteta. Opredeli jih kot neplačano in neosebno 

obliko komuniciranja o podjetju oziroma njegovih izdelkih preko sredstev javnega obveščanja. Odnosi z 

javnostmi se od drugih sestavin komunikacijskega spleta razlikujejo v tem, da ne gre za neposredno 

oglaševanje menjave. Kot smo že omenili, tudi Potočnik poudari, da je namen odnosov z javnostmi 

ohranjanje ugodne podobe o podjetju. Čeprav podjetje ne plača prenosa sporočil, s publiciteto nastajajo 

stroški, predvsem za pripravo dokumentacije in informacij, ki jih potrebujejo mediji za svoje objave. 

Odnosi z javnostmi morajo biti načrtovani v skladu z drugimi sestavinami komunikacijskega spleta in jih 

ustrezno podpirati.  

 

Bistvenega pomena za podjetje so naslednje vrste javnosti (Ruzzier Konečnik 2011, 224–225): 

– mediji imajo ogromen pomen in moč vplivanja na javno mnenje, 

– lokalna skupnost je pomembna za dolgoročno uspešnost podjetij,  

– zaposleni predstavljajo zelo pomemben del deležniških skupin, med njimi je potrebna dobra notranja 

komunikacija za dolgoročno uspešnost, 

– finančna javnost je pomembna za podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi, 

– porabniki predstavljajo ključno javnost, saj prinašajo podjetjem dobiček, 

– poslovni partnerji in konkurenčna podjetja,  

– javni sektor, saj je treba upoštevati etična, strokovna in zakonska merila.  

3.2.5 Neposredno trženje 

Gibanje izdelka oziroma storitve od ponudnika do potrošnika brez posrednikov se je prvotno imenovalo 

neposredno trženje. Pojem se je v današnjem času razširil tudi na prodajo po pošti, preko telefona in ostalih 

posrednikov (Potočnik 2002, 358). 

 

Glavne oblike neposrednega trženja so (Potočnik 2002, 360–362): 

– kataloško trženje (gre za pošiljanje katalogov po pošti na več naslovov, kar uporabljajo proizvajalci, 

trgovci na drobno in debelo ter storitvena podjetja), 

– trženje po telefonu (možno ga je izvajati kadarkoli, vendar mora podjetje ugotoviti najugodnejši čas 

za telefonsko komuniciranje), 

– akviziterstvo (je najstarejša oblika neposrednega trženja, kjer gre za prodajo od vrat do vrat), 

– trženje preko radia in televizije (je izjemno uporabno in učinkovito za takojšen odziv in posledično 

takojšnje naročanje izdelkov), 

– neposredno trženje po pošti (vključuje različne prospekte, sporočila in ponudbe, ki se pošljejo 

določenim ljudem na določen naslov), 

– elektronsko trženje (to je trženje preko računalniške povezave, je zelo učinkovito in se hitro razvija, 

omogoča predvsem zanesljivejše, hitrejše in učinkovitejše poslovanje, uporablja ga večina 

organizacij). 
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Kljub hitremu naraščanju neposrednega trženja mu še vedno veliko podjetij ne pripisuje pomembne vloge 

v marketinškokomunikacijskem spletu. Neposredni marketing je interaktivni proces, ki povezuje enega 

ali več oglaševalskih medijev. Cilj je ustvariti odziv bralcev ali poslušalcev preko neposrednih sporočil. 

Na podlagi tega podjetja pridobijo razne informacije, ki omogočajo oblikovanje baze podatkov o 

potrošnikih in tako ustvarijo dolgotrajne odnose z njimi (Potočnik 2002, 358). 

 

Prednost neposrednega marketinga je za prodajalca predvsem možnost oblikovanja sporočila za vsako 

stranko posebej. Prodajalec lahko časovno načrtuje, kdaj naj sporočilo doseže želene potencialne kupce, 

in pri tem ohrani zasebnost (konkurenca ni seznanjena s ponudbo). Slabost je, da če prodajalec pretirava s 

sporočili in s tem vdira v zasebnost strank, povzroči odpor strank do izdelka. Številne prednosti ima 

neposredni marketing tudi za odjemalce, saj lahko preko katalogov in prospektov primerjajo različne 

ponudnike in se tako lažje odločijo za nakup. Prednost za odjemalca so tudi brezplačne telefonske številke 

in možnost naročanja preko celega dne. Slabost je počasna dostava, še posebej če podjetje nima dobro 

razvite distribucijske mreže (Potočnik 2002, 358–359).  

 

Ruzzier Konečnikova (2011, 229) pravi, da je neposredni marketing treba obravnavati kot enakovredno 

orodje marketinškega komuniciranja.  

3.3 Oblikovanje marketinškokomunikacijskih sporočil 

Način oblikovanja marketinškokomunikacijskih sporočil je izredno pomemben. Cilj sporočil je pritegniti 

pozornost, zbuditi željo, ohraniti zanimanje in povzročiti dejanje (Kotler 2004, 569). Oblikovanje 

sporočila je ena izmed pomembnih strateških odločitev. Pri tem mislimo na zgradbo, vir, obliko in vsebino 

sporočila (Vukasović in Jagodič 2017, 133).  

 

Za uspešno komuniciranje moramo pri oblikovanju marketinških sporočil paziti, da (Potočnik 2002, 310): 

– natančno določimo ciljni trg, ki mu želimo predati sporočilo; 

– oblikujemo sporočilo tako, da je primerno za izbrano komunikacijsko pot; 

– izdelamo načrt izdatkov pri vseh oblikah marketinškega komuniciranja; 

– določimo kriterije, s pomočjo katerih bomo nadzorovali, ugotavljali in spremljali učinkovitost; 

– določimo cilje, ki jih želimo doseči z marketinškim komuniciranjem; 

– določimo časovni obseg marketinškega komuniciranja in geografsko območje. 

 

Pri oblikovanju sporočil mora podjetje paziti tudi na lestvico poznavanja, torej kako dobro kupec sploh 

pozna podjetje (nikoli slišal, nekaj slišal, nekoliko pozna, kar dobro pozna, zelo dobro pozna). Ljudje, ki 

izdelke poznajo, si ustvarijo posebno lestvico naklonjenosti (zelo nenaklonjen, nekoliko nenaklonjen, 

neopredeljen, nekoliko naklonjen, zelo naklonjen) (Kotler 2004, 566). Na podlagi obeh lestvic podjetje 

poskuša najti najboljšo rešitev za oblikovanje najučinkovitejšega marketinškokomunikacijskega sporočila 

(Potočnik 2002, 310).  
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Pri sestavljanju sporočila mora podjetje odgovoriti na naslednja vprašanja (Potočnik 2002, 310): 

– Kako opredeliti cilje komuniciranja? 

– Kako določiti vsebino sporočila? 

– Kako sestaviti sporočilo? 

– Kako oblikovati sporočilo (naslovno besedilo, barve, zvoki)? 

– Katerega posrednika sporočila izbrati? 

 

Sporočilo mora vsebovati poziv ali posebno prodajno ponudbo, s čimer podjetje poskuša predstaviti koristi 

izdelka kupcu. To so lahko na primer lepota, zdravje, kakovost, varčevanje, zanesljivost. Sporočilo mora 

biti oblikovano ustrezno in usklajeno s posrednikom sporočila (radio – hitrost govora). Bralec vsebine 

sporočila ne sme dojeti narobe, zato mora biti sestavljena jasno in nedvoumno (Potočnik 2002, 311).  

 

 

Slika 3: Dosežena učinkovitost komuniciranja 

Vir: Potočnik 2002, 302 
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4 ELEKTRIČNA ENERGIJA V SLOVENIJI 

Dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj in je temelj sodobnega načina življenja, je električna energija. 

Njen razvoj nam omogoča kakovostnejše in udobnejše bivanje. Dandanes si je nemogoče predstavljati 

življenje brez nje. Električno energijo porabljamo vsakodnevno preko različnih električnih naprav za 

domačo uporabo, v industriji, zdravstvu, prometu in na številnih drugih področjih (eSvet 2021). V 

Sloveniji smo največ energije v letu 2016 porabili v sektorju prometa, drugi največji porabnik je industrija, 

sledijo gospodinjstva (iEnergija 2021).  

 

V prihodnje bo poraba električne energije še vedno naraščala, saj postaja naše življenje vse bolj odvisno 

od nje in ker pomeni uresničevanje ciljev učinkovite rabe energije, torej zmanjšanje porabe okolju manj 

prijaznih virov energije in s tem povečanje porabe električne energije (električna vozila) (eSvet 2021).  

 

Električna energija ima veliko prednosti, zato jo štejemo med najuporabnejše vrste energije in ji pravimo 

kakovostna oblika energije. Prednosti električne energije so (eSvet 2021): 

– možnost njenega spreminjanja v druge vrste energije brez onesnaževanja okolja, 

– brez izgub jo je mogoče prenašati na velike razdalje, 

– preprosto jo lahko pretovorimo v druge vrste energije: svetlobno, toplotno in kinetično energijo za 

uporabo v industriji in doma, 

– znamo jo proizvesti iz primarnih virov energije, kot so jedrska, vodna, vetrna in sončna energija, 

energija fosilnih goriv.  

 

Slabost električne energije pa je, da je ni mogoče neposredno skladiščiti, saj gre za tok energije, kar 

pomeni, da mora vedno veljati ravnovesje med njeno porabo in proizvodnjo. 

 

Povpraševanje po električni energiji je izredno neelastično, saj kupci svoje ravni povpraševanja ne 

prilagajajo gibanju cen na trgu. Za to obstajata dva razloga. Prvi je, da električne energije ni mogoče 

nadomestiti z drugimi oblikami energije ali pa je strošek nadomestila prevelik. Drugi razlog je, da stroški 

porabe električne energije niso odvisni od gibanja cen na trgu električne energije, saj porabniki z 

dobavitelji sklenejo pogodbe. Te cene kratkoročno niso odvisne od gibanj cen električne energije na trgu 

(Fabijan 2007, 19).  

 

Električna energija je energija, ki jo prenaša električni tok. Ta je v bistvu tok negativno ali pozitivno nabitih 

delcev. Po električnih vodih, ki jih imamo v vseh električnih napravah in hišni električni napeljavi, se 

gibljejo negativno nabiti elektroni. 

 

Električni tok se giblje v smeri od višjega električnega potenciala proti nižjemu. Temu bi lahko rekli tudi 

razlika električnega potenciala ali napetosti. Ker so to vedeli že pred odkritjem elektronov, so električni 

tok definirali kot pozitivno nabite delce. Kadar se elektroni gibljejo v nasprotno smer kot električni tok, 

govorimo o toku negativno nabitih delcev. To je zgolj dogovor o smeri, iz navade pa se še vedno držimo 

prvotne definicije. Enota za poimenovanje električnega toka se imenuje amper. Ko se elektroni gibljejo v 
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isti smeri, govorimo o enosmernem toku, pri njihovem izmeničnem gibanju pa govorimo o izmeničnem 

toku. Danes uporabljamo predvsem izmenični tok, saj ga zaradi preproste pretvorbe napetostnih ravni lažje 

prenašamo na dolge razdalje (eSvet 2021). 

 

Električna energija se proizvaja v elektrarnah, in sicer s pretvorbo iz drugih oblik energije. To so sončna, 

vetrna energija ter potencialne energije fosilnih in jedrskih goriv. Pretvorbe se dogajajo v elektrarnah preko 

električnih generatorjev in turbin, kjer se primarne oblike energije spremenijo oziroma pretvorijo v 

kinetično energijo. Ta se nato v turbinah pretvori v mehansko delo in naprej v električno energijo (eSvet 

2021). V Sloveniji je bilo leta 2016 največ električne energije proizvedene iz jedrske energije, 

hidroenergije in premoga (iEnergija 2021). Z domačo proizvodnjo električne energije smo v Sloveniji leta 

2019 pokrili 83,5 % porabe končnih odjemalcev. Skupna poraba električne energije v Sloveniji je znašala 

14.423 GWh, kar je 1,3 % manj kot prejšnje leto (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji 

2019).  

 

 

Slika 4: Proizvodnja električne energije 

Vir: ECE, d.o.o., 2021a 

 

Električna energija se v elektrarnah ustvarja iz primarnih virov energije: vodnih, fosilnih (nafta, premog, 

zemeljski plin), alternativnih virov (energija vetra, sončne celice, biomasa, plimovanje, morski valovi) in 

jedrske energije. Elektrarne se morajo biti sposobne hitro odzvati na nihanje povpraševanja, kar zahteva 

različne vrste elektrarn. Jedrske elektrarne imajo nizke mejne stroške, vendar je njihova gradnja zelo draga. 

Termoelektrarne na premog so najprimernejše za pokrivanje povpraševanja po trapezni energiji. Imajo 

nižje stroške gradnje, večjega problema ne predstavlja tudi večkratni zagon ali zaustavitev (Arh 

Podkoritnik 2012). Elektrarne sicer zahtevajo velike posege v okolje. Njihova gradnja pomeni trajne 
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spremembe za okolje in človeka. Posledice so vidne v spreminjanju pokrajin in gladine vode, pa tudi ob 

in v reki. Najškodljivejše so termoelektrarne (termoelektrarna Trbovlje, termoelektrarna Šoštanj), saj v 

zrak izpuščajo ogromno škodljivih snovi. Okolju veliko prijaznejše so elektrarne na zemeljski plin 

(Pridobivanje električne energije 2020, 51). 

 

Porabo električne energije merimo s števci električne energije. V števcu so vstavljeni diski, ki poganjajo 

električni tok. Glede na število obratov diska izmerimo velikost električnega toka in s tem količino 

prenesene energije. Dandanes so takšne števce že zamenjali elektronski. Energija se meri v kilovatnih urah 

(kWh). Ena enota v Sloveniji stane okoli 15 centov. Končna cena, ki jo plačajo potrošniki, vključuje še 

porabo omrežij, davek na dodano vrednost in trošarino (eSvet 2021). Poraba električne energije na 

prebivalca je leta 2016 znašala 6.351 kWh, kar pomeni, da je vsak v povprečju porabil 17 kWh elektrike 

na dan (iEnergija 2021).  

4.1 Energetski zakon 

V Sloveniji je 15. oktobra 1999 začel veljati Energetski zakon. Slovenija je od sprejema zakona dolžna 

vso svojo zakonodajo s področja energetike usklajevati z zakonodajo Evropske unije. V Energetskem 

zakonu so zapisana vsa pravila delovanja trga električne energije v Sloveniji. Energetski zakon določa, da 

so vsi, ki so priključeni z močjo 41 kW, upravičeni odjemalci in si lahko samostojno izbirajo dobavitelja 

električne energije (Fabijan 2007, 44). Energetski zakon se je od sprejetja spreminjal in dopolnjeval, zadnje 

spremembe so bile objavljene 8. oktobra 2019 v Uradnem listu in posodobljene 10. decembra 2020 

(Agencija za energijo 2020).  

 

Z Energetskim zakonom je možno pridobiti status kvalificiranega proizvajalca električne energije, licenco 

za opravljanje energetske dejavnosti in zaščito lastnih primarnih virov. Energetski zakon določa tudi 

pravila na področju dobave električne energije, upravljanja distribucijskega omrežja, dobave električne 

energije odjemalcem in organiziranja trga z električno energijo ter obvezne javne gospodarske službe 

prenosa električne energije in neodvisno organizacijo, ki nadzira delovanje energetskega trga (Fabijan 

2007, 44). 

 

Nekaj pomembnih določil v Energetskem zakonu (Fabijan 2007, 44): 

– upravičeni odjemalci so tisti, katerih priključna moč na enem mestu znaša najmanj 41 kW; 

– vlada lahko določi najmanjši delež, ki ga morajo proizvajalci dobavljati iz obnovljivih virov energije; 

– izvajalci dejavnosti distribucije in prenosa morajo proizvajalcem električne energije in odjemalcem 

omogočiti dostop do omrežij na nepristranski in dostopen način; 

– Agencija za energijo določi cene za uporabo omrežij; 

– proizvajalci, ki uporabljajo domače primarne vire, in kvalificirani proizvajalci imajo možnost 

prednostnega dispečiranja. 
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4.2 Distribucija električne energije 

Upravljanje distribucijskih omrežij in distribucijo električne energije iz prenosnih omrežij ali elektrarn do 

končnih odjemalcev imenujemo distribucija električne energije.  

 

Družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., je državno 

energetsko podjetje, ki upravlja distribucijska omrežja. Lastnica in ustanoviteljica družbe je država. 

Zadolžena je za varno, zanesljivo in učinkovito oskrbo z električno energijo. Z vodenjem, gradnjo, 

načrtovanjem in obratovanjem distribucijskega omrežja zagotavlja zmogljivost omrežja, kar omogoča 

priključitve in dostope do njega z ustreznimi zakoni ter ustrezno kakovostjo napetosti električne energije 

(Novak 2010, 5). Družba SODO sklene pogodbo o najemu infrastrukture za distribucijo električne 

energije z lastniki distribucijskega omrežja. Ti nato v imenu SODO zagotavljajo storitve na distribucijskih 

omrežjih. Distribucijska podjetja na področju Slovenije, ki so s SODO podpisala pogodbo, so Elektro 

Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska (Spot 2020). Vsa od 

njih pokrivajo svoje geografsko območje. Pri novogradnjah in obnovah omrežij jih vodijo Tehnične 

smernice gradnje omrežij, ki jih izdaja Gospodarsko interesno združenje distribucij električne energije. 

Čeprav so za vse določene enake tehnične smernice, se vsako distribucijsko podjetje samo odloča o 

finančnih načrtih novogradenj in obnovi obstoječih infrastruktur. To je razlog za precejšne razlike v porabi 

(Hojnik 2015, 6). 

 

Distribucija električne energije se uvršča med storitvene dejavnosti. Njena glavna naloga je dobava 

električne energije nizke in srednje napetosti posameznim subjektom in gospodinjstvom. Dostop do 

električne energije mora biti zagotovljen na celotnem območju posamezne regije. Izvajalec dejavnosti 

distribucije je dolžan zagotoviti razvoj in vzdrževanje distribucijskega omrežja. Tako kot dejavnost 

prenosa mora biti tudi dejavnost upravljanja distribucije električne energije ločena od dejavnosti 

distribucije električne energije končnim uporabnikom (Fabijan 2007, 28). 

 

Novak (2010, 6) v svojem delu navaja, da je distribucija električne energije transport oziroma prenos 

električne energije po distribucijskem omrežju. Zadolžena je tudi za vodenje omrežja, organizirano 

razdeljevanje električne energije končnim odjemalcem in zagotavljanje dostopa do omrežij.  

4.3 Dobava električne energije 

Prodaja električne energije se je začela v 19. stoletju, ko so proizvajalci proizvedeno električno energijo 

dali tudi tretjim osebam. V začetku razvoja so električno energijo uporabljali zgolj za cestno razsvetljavo 

in tramvaje. Kasneje se je dobava električne energije razširila tudi na druga področja, in sicer za poslovno, 

stanovanjsko in industrijsko rabo. Drastično povečanje porabe električne energije se je pojavilo v začetku 

20. stoletja. Pojavil se je monopol na področju dobave električne energije, saj so jo začela dobavljati javna 

podjetja. Kasneje se je monopol trgovanja z električno energijo ukinil. Slovenija je dobavo električne 

energije podredila pogojem Evropske unije. S tem je odjemalcem zagotovila pravno varstvo. 

Konkurenčnost na trgu dobave električne energije je zelo zaželena, saj konkurenčnost povzroči večje 
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možnosti dobave in predvsem večjo usklajenost partnerjev. Gre za medorganizacijsko sodelovanje, ki daje 

možnost sprotnega usklajevanja na meddržavni in državni ravni. Glavno vlogo imajo organi, ki s pomočjo 

predpisov dosežejo večjo varnost potrošnikov in zagotovijo ustrezno dobavo energije (Novak 2010,  

12–22).  

 

Dobavitelji v okviru trga na debelo kupujejo električno energijo, ki jo distribuirajo množici porabnikov. 

Dobavitelji sklenejo dolgoročne pogodbe, preko katerih kupujejo del električne energije, drugi del pa 

pridobijo na dnevnem trgu v skladu s svojim odnosom do tveganja. Porabniki si sami izberejo, s katerim 

dobaviteljem bodo sklenili pogodbo, cilj vsakega od njih pa je nakup cenovno najugodnejših storitev. Če 

porabnik želi zamenjati dobavitelja električne energije, lahko to stori brezplačno. Na začetku je vlogo 

dobavitelja opravljalo pet distribucijskih podjetij, in sicer Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro 

Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska. Z razvojem trga so se pojavili tudi drugi ponudniki. Zgoraj 

našteta podjetja zdaj opravljajo funkcijo distribucije (Fabijan 2007, 52). 

 

Dobava električne energije je storitev, kjer dobavitelj napaja odjemalca s kakovostno električno energijo 

in dogovorjeno količino na določeni lokaciji. Dobava električne energije pomeni prodajo električne 

energije končnim odjemalcem. Dobavitelj odkupuje električno energijo od proizvajalcev ter z njo trguje 

in jo prodaja. Za možnost prodaje električne energije mora prejeti licenco za dobavo energije (Novak 2010, 

7). 

 

Dobavitelji električne energije v Sloveniji so:  

– E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o., 

– EON Ljubljana, energetske storitve, d. o. o., 

– ECE, energetska družba, d. o. o., 

– Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje, d. o. o., 

– INVOLTA, d. o. o., 

– SONCE energija, d. o. o., 

– Telekom Slovenije, d. d., 

– Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., 

– GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., 

– Energija direkt, prodaja energentov, d. o. o., 

– Hep Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., 

– Energija gas and power, d. o. o., 

– SODO sistemski operater distribucijskega omrežja, d. o. o., 

– PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., 

– Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina, d. o. o., 

– Elektro prodaja E. U., d. o. o. 

 

Kljub dobri dobavi električne energije lahko v današnjem času pride do nepričakovanih motenj, na katere 

človek nima vpliva. Govorimo o naravi. Različni naravni pojavi, kot so neurja, lahko povzročijo prekinitev 
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dobave električne energije zaradi podrtja daljnovodov. Z različnimi ukrepi lahko izpade zgolj omejimo ali 

pravočasno odpravimo nastalo škodo. Tem problemom bi se lahko izognili z gradnjo podzemne 

infrastrukture predvsem na višje ležečih strmih pobočjih. V mnogih primerih pride do prekinitve dobave 

električne energije. O napovedani prekinitvi obvešča SODO predvsem preko spletnih strani in radia. Kljub 

temu o prekinitvi niso obveščeni vsi odjemalci, zato bi bilo za večje razumevanje potrebno še obveščanje 

preko drugih komunikacijskih kanalov. Prekinitve bi bile lahko odpravljene z vzpostavitvijo električnega 

omrežja pod zemljo, vendar bi bil takšen način delovanja prevelik finančni zalogaj za elektro organizacije 

(Novak 2010, 23–24). 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O DEJAVNOSTIH MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA V PODJETJU ECE, D. O. O. 

V empiričnem delu smo raziskali in proučili dejavnosti marketinškega komuniciranja v podjetju ECE, 

d. o. o., ki se ukvarja z dobavo električne energije. Podjetje je na področju dobave električne energije zelo 

uspešno, saj ponuja dobre storitve, ki ga naredijo boljšega od konkurence.  

5.1 Predstavitev podjetja ECE, d. o. o. 

ECE, energetska družba, d. o. o., je bil ustanovljen 4. septembra 2015. Ustanovili sta ga družbi Elektro 

Celje, d. d., in Elektro Gorenjska, d. d. Poslovni delež v osnovnem kapitalu znaša za Elektro Celje, d. d., 

74,3256 % in Elektro Gorenjska, d. d., 25,6744 % (ECE, d. o. o. 2021b). 

 

 

Slika 5: Logotip ECE, d. o. o. 

Vir: ECE, d. o. o., 2021b 

 

Osnovni podatki o podjetju (ECE, d. o. o. 2021b): 

– ime družbe: ECE, energetska družba, d. o. o., 

– skrajšano ime: ECE, d. o. o., 

– sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Celje, 

– osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 €, 

– matična številka: 6064892000, 

– ident. št. za DDV: SI55722679, 

– število zaposlenih (na dan 31. december 2020): 69. 
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Slika 6: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

Vir: ECE, d. o. o., 2021b 

 

V skladu z Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe ECE, energetska družba, d. o. o., družbo vodi direktor 

mag. Sebastijan Roudi, ki ga imenuje večinski lastnik Elektro Celje, d. d. Družba nima nadzornega sveta, 

zato to funkcijo opravlja skupščina družbenikov. Direktor predstavlja in zastopa družbo ter samostojno 

vodi posle na lastno odgovornost. Ravnati mora skladno s pričakovanji in priporočili, ki so za družbo 

urejena z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe ECE 

(ECE, d. o. o. 2021b). 

5.1.1 Poslanstvo, vizija in vrednote 

Poslanstvo družbe ECE je, da svojim porabnikom energentov ter kupcem njenih izdelkov in storitev 

zagotavlja energijo in z njo povezane energetske naprave ter jim nudi svetovanje glede varčevanja z 

energijo na odgovoren, učinkovit, dolgoročno stabilen in strokoven način. Njeno poslanstvo je tudi 

ustvarjati zadovoljstvo vseh, ki so z njenim delovanjem kakorkoli povezani (ECE, d. o. o. 2021c). 

 

ECE želi biti najkakovostnejši in najboljši ponudnik energije v regiji. Kakovosten servis po konkurenčni 

ceni je to, kar kupci dandanes pričakujejo in s čimer si družba lahko ustvari dolgoročno sodelovanje. 

Zagotovilo, da bodo na trgu še dolgo prisotni, si pridobijo z učinkovitim delovanjem, promocijo varčne 

rabe, skrbjo za okolje in stalno skrbjo za novosti, kar jih naredi boljše in za kupca uporabnejše. To vodi v 

obojestransko zadovoljstvo (ECE, d. o. o. 2021c).  
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Slika 7: Ponudba ECE, d. o. o. 

Vir: ECE, d. o. o., 2021c 

 

Za dolgoročno in kakovostno poslovanje so zahtevane temeljne vrednote, ki jim ECE pri svojem 

poslovanju zvesto sledi. To so (ECE, d. o. o. 2021c): 

– zadovoljstvo in prijaznost: prijaznost zaposlenih je osnovni pogoj za zadovoljstvo, zadovoljstvo 

kupcev pa je najvišja vrednota podjetja; 

– stabilnost, kakovost, zanesljivost in učinkovitost: učinkovito in kakovostno izpolnjevanje vseh 

obveznosti in doseganje zastavljenih ciljev sta bistvenega pomena za uspešno poslovanje; 

– odgovornost: odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe in lastnikov; 

– inovativnost: stalno iskanje novih idej za rast in izboljšanje poslovanja; 

– poštenost in transparentnost: spoštovanje predpisov, zakonov, kodeksov in danih obljub. 

5.1.2 Strategija poslovanja 

V današnjih časih je strategija družbe zelo spremenljiv pojem. Pogosto pride do okoliščin, zaradi katerih 

je treba spremeniti oziroma prilagoditi poslovanje, pri tem pa slediti osnovnemu poslanstvu, in sicer 

ustvarjanju dobička. Zaradi tega je smiselno poudarjati usmeritve, ki so temelj poslovanja in trajne narave 

(ECE, d. o. o. 2021b). 
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Slika 8: Energetske rešitve ECE, d. o. o. 

Vir: ECE, 2021d 

 

Družba zato želi (ECE, d. o. o. 2021d): 

– ostati med vodilnimi ponudniki električne energije na slovenskem trgu z deležem več kot 20 % in 

ustvarjanjem dolgoročnih poslovnih odnosov s kupci; 

– še naprej razvijati dejavnosti spletne trgovine s ciljem povečanja dobička; 

– širiti nove proizvode in storitev za kupce energentov; 

– izvesti nadaljnje povezovanje s sorodnimi podjetji in tako ustvarjati dodatno rast podjetja; 

– nadgrajevati obvladovanje tveganj in izboljšati obvladovanje tveganj na področju upravljanja 

energijskega portfelja; 

– razbijati in izboljševati družbo v dobro organizacijo, stroškovno učinkovito in kakovostno 

informacijsko podprto podjetje, ki bo zanimivo za različne deležnike v okolju.  

 

Ker se v podjetju ECE zavedajo, da so zaposleni ključnega pomena za uspešno poslovanje, jim namenjajo 

veliko pozornosti. Potrebam zaposlenih redno prisluhnejo in poskušajo slediti njihovim pričakovanjem. 

Zaposlene motivirajo, spodbujajo in usmerjajo ter tako pripomorejo k boljšemu poslovanju. Zavedajo se, 

da sta izobraževanje in pridobivanje potrebnih veščin nujno potrebna za izpolnjevanje poslanstva podjetja, 

zato zaposlenim namenjajo izobraževalne programe. Izobraženi zaposleni so tako bolje pripravljeni na 
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sodelovanje s strankami. Družba namreč želi s strankami sklepati dolgotrajna partnerstva, kar lahko doseže 

samo z izobraženimi zaposlenimi. Učinkovito komuniciranje in hitro reševanje problemov ohranjata 

stranke. Za ohranjanje strank je treba tudi slediti trendom in novostim, kar družba ECE redno počne (ECE, 

d. o. o. 2021b). 

5.2 Raziskava o dejavnostih marketinškega komuniciranja v podjetju ECE, d. o. o. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja z vodjo oddelka marketinga in 

odnosov z javnostmi v podjetju ECE, d. o. o., Andrejem Kerkom.  

 

Zanimalo nas je, kakšno vlogo in pomen ima marketing v podjetju. Odgovoril je, da se pomen marketinga 

od podjetja do podjetja razlikuje in je odvisen od branže, v kateri podjetje deluje. V podjetju ECE, d. o. o., 

je oddelek marketinga močno prisoten, saj podjetje deluje na prostem trgu, kjer so marketinške dejavnosti 

nujne za izvajanje prodajnih dejavnosti podjetja.  

 

Zanimalo nas je tudi, kako je potekalo dosedanje marketinško komuniciranje v podjetju, katere elemente 

marketinškega komuniciranja uporabljajo in ali bi ga ocenili kot uspešnega. Povedal je, da je marketinško 

komuniciranje v ECE umerjeno h kupcem energentov in se razlikuje po tipu kupca (gospodinjstva, mala 

in srednja podjetja, velika podjetja). Vsakemu segmentu določijo dejavnosti, sredstva in kanale, ki jih po 

potrebi tudi prilagodijo in analizirajo. Za dosego marketinških sporočil uporabljajo lastne (računi za 

energente, spletna stran, portal Moj ECE, informacijske pisarne, agencijska prodaja) in druge 

komunikacijske kanale (mediji, odnosi z javnostmi, donacije, sponzorstva, družbena omrežja). 

Komunikacijske elemente ocenjuje kot uspešne, saj podjetje posluje uspešno. 

 

Vodjo marketinga in odnosov z javnostmi smo vprašali, na kaj so še posebej pozorni pri sestavljanju načrta 

marketinškega komuniciranja. Odgovoril je: »Komunikacijski načrt mora imeti cilj, ki je dosegljiv in 

realen, prav tako je zelo pomembno, da sporočilu, ki ga želimo posredovati, izberemo primerne ciljne 

javnosti, kanale sporočanja, časovne okvire in nosilce sporočila.« 

 

Kot smo že ugotovili, je pri oblikovanju marketinškokomunikacijskih sporočil treba biti zelo pazljiv. Zato 

smo vodjo marketinga in odnosov z javnostmi vprašali, na kaj je po njihovem mnenju treba biti še posebej 

pozoren pri oblikovanju marketinškokomunikacijskih sporočil. Povedal je, da se v podjetju ECE, d. o. o., 

pri oblikovanju marketinških sporočil držijo načela, da ne obljubljajo več, kot lahko izpolnijo oziroma kot 

obsega storitev. Držijo se tudi načela, da so sporočila usklajena s krovno komunikacijsko strategijo 

podjetja ter vizualno sodobna in v skladu s celostno podobo podjetja.  

 

Ker smo opazili, da ima podjetje spletno stran, nas je zanimalo, kakšen je bil učinek njene vzpostavitve. 

Odgovoril je: »Spletna stran je medij, kjer lahko uporabniki interneta najhitreje najdejo vse informacije o 

podjetju, naši ponudbi in dodatnih storitvah. Spletna stran je komunikacijsko sredstvo, ki jo uporabniki 

dojemajo kot obvezno, ne le kot del dodatne ponudbe. Zato se trudimo, da je zasnovana tako, da so 
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informacije lahko dostopne, vidne na namizni in mobilni napravi ter tehnološko dostopne. Učinke obiska 

spletne strani ves čas spremljamo in se prilagajamo glede na rezultate«. 

 

Vprašali smo tudi, kateri je glavni problem pri oblikovanju marketinškokomunikacijskega spleta za 

storitve. Odgovoril je, da se v primerjavi z marketingom izdelka pri storitvah komunicira oziroma 

predstavlja prednosti nečesa, kar je neotipljivo, zato se, vsaj v primeru električne energije in zemeljskega 

plina, poudarja vzporedne prednosti in ugodnosti, ki so poleg cene storitev na voljo kupcu. Poleg osnovne 

storitve, ki jo podjetje trži, je treba kupcu zagotoviti tudi podporne dejavnosti, ki mu ob uporabi te storitve 

koristijo. Tak primer so spletna stran ECE shop, portal za spremljanje energentov Moj ECE in program 

zvestobe ECE bonus.  

 

Vodjo oddelka marketinga in odnosov z javnostmi smo vprašali tudi, katero marketinškokomunikacijsko 

orodje je po njegovem mnenju najučinkovitejše za pridobivanje novih kupcev. Odgovoril je: »V primeru 

prodajnih instrumentov se, kot v večini dejavnosti, izkaže osebna prodaja oziroma svetovalna prodaja. 

Podobno kot v zavarovalništvu. Prodaja električne energije novim kupcem je povezana največkrat z 

menjavo obstoječega dobavitelja, kar vključuje izpolnjevanje dokumentov in dodatno razlago, pri tem je 

osebni obisk na domu ali v informacijski pisarni še vedno najučinkovitejši način«. 

 

Zanimalo nas je tudi, kolikšna je konkurenca na področju dobave električne energije v Sloveniji in kako 

se soočajo z njo. Povedal je, da konkurenco sprejemajo kot pozitivno, saj je zdrava tako zanje kot za kupce. 

Sili jih, da nadgrajujejo svoje storitve in se stalno izboljšujejo, kupcem pa ponuja večjo izbiro. Torej jih 

prisilna stalna nadgradnja dela boljše in uspešnejše. Z raziskavami trga in potreb potrošnikov na trgu iščejo 

ustrezne rešitve, da bi lahko ponudili boljšo ponudbo kot konkurenca. Potrebna sta hiter odziv in hitro 

prilagajanje trgu. S konkurenco se soočajo že od začetka in ji prilagajajo svoje poslovne procese.  

 

Za konec smo vprašali, kako ocenjuje nadaljnje marketinške dejavnosti in razvoj marketinškega 

komuniciranja v podjetju. Odgovoril je, da so marketinške dejavnosti v podjetju vedno odvisne od 

marketinških dejavnosti in strategij, ki jih podjetje želi doseči oziroma realizirati na trgu. Na podlagi ciljev 

se določijo potrebne marketinške dejavnosti in načrt njihove realizacije.  

5.3 Analiza rezultatov in ugotovitve raziskave 

V prvem delu naše zaključne naloge smo obravnavali teoretična izhodišča s področja marketinškega 

komuniciranja. Osredotočeni smo bili na definiranje marketinga, marketinškega komuniciranja, 

oblikovanja marketinškokomunikacijskih sporočil in marketinškega poslovanja podjetja ECE, d. o. o. V 

drugem delu zaključne projektne naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega 

intervjuja. Namen naše raziskave je bil odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: Katere 

dejavnosti marketinškega komuniciranja izvaja podjetje ECE, d. o. o., in kako vplivajo na uspešnost 

njegovega poslovanja? 
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Ugotovili smo, da je marketinško komuniciranje nujno za uspešno poslovanje podjetja. Komunikacija s 

strankami je bistvenega pomena, česar se v proučevanem podjetju zelo zavedajo. Zadovoljstvo strank je 

ključ do uspeha, do katerega vodi prilagajanje različnim ciljnim skupinam in njihovim željam. Brez cilja 

je nemogoče doseči rezultate, saj tako ne vemo, kaj želimo doseči. Ugotovili smo, da morajo biti cilji pri 

sestavljanju načrta marketinškega komuniciranja realni in dosegljivi. V proučevanem podjetju se tega 

strogo držijo, saj brez realnega cilja ni uspešnih rezultatov. Za uspešen prenos sporočil, ki jih želijo 

posredovati, izbirajo primerne kanale sporočanja, časovne okvire in nosilce sporočila. V ospredje 

postavljajo pravilo, da ne oglašujejo več, kot lahko izpolnijo oziroma kot obsega storitev. To se nam zdi 

izredno pomembno, saj če podjetje ponuja več, kot lahko daje, prihaja do izgube zaupanja in posledično 

tudi strank. Poudarjajo usklajenost komunikacije s krovno komunikacijsko strategijo in celostno podobo 

podjetja. Poudarek dajejo tudi izobraženosti zaposlenih, saj le izobraženi zaposleni lahko uspešno 

prodajajo storitve potrošnikom. V proučevanem podjetju spletno stran dojemajo kot obvezno, saj preko 

nje kupci najhitreje najdejo vse želene informacije. Redno jo prilagajajo rezultatom, ki jih spletna stran 

prinaša. Ker podjetje prodaja storitve, je treba oglaševati prednosti in ugodnosti, ki so na voljo kupcu. 

Ugotovili smo, da proučevano podjetje kot ključno orodje marketinškega komuniciranja najpogosteje 

uporablja osebno oziroma svetovalno prodajo. Takšen način je najučinkovitejši, saj kupec dobi potrebno 

dodatno razlago. Velik poudarek dajejo osebnemu stiku s strankami. V prihodnje bo podjetje svoje 

marketinške dejavnosti prilagajalo tržnim strategijam in dejavnostim, ki jih bo podjetje želelo doseči.  

5.4 Priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja 

Kot smo že omenili, v podjetju ECE, d. o. o., veliko pozornosti namenijo zadovoljstvu kupcev. To 

poskušajo doseči tudi s spletno stranjo, s pomočjo katere kupci lažje, predvsem pa hitreje dostopajo do 

želenih informacij. Z vzpostavitvijo spletne strani se podjetje bolj približa kupcu, saj je tako kupec ves čas 

na tekočem s ponudbo podjetja. Čeprav podjetje ECE, d. o. o., že zdaj dejavno spreminja in prilagaja 

spletno stran potrebam potrošnikov, jim svetujemo še dejavnejše prilagajanje. Digitalno marketinško 

komuniciranje se namreč vse bolj uporablja in razvija ter s tem zahteva tudi stalne izboljšave. Potencialni 

kupci namreč zahtevajo hitro delujoče spletne strani, na katerih v trenutku najdejo želene informacije brez 

izgubljanja nepotrebnega časa. Zato je potrebna stalna nadgradnja. Ker digitalnih oblik komuniciranja ne 

uporabljajo starejše generacije, podjetju svetujemo, da še vedno daje poudarek osebni prodaji. Poleg 

starejših generacij imajo tudi nekateri ostali kupci raje osebno prodajo. Z njo se pridobi zaupanje, zato 

menimo, da je še vedno nujna in tudi uspešna oblika marketinškega komuniciranja.  
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6 SKLEP 

Ključna poslovna funkcija podjetij je marketing, saj omogoča medsebojno izmenjavo storitev in izdelkov, 

z določeno vrednostjo. Izhodišče uspešnega poslovanja podjetja je zadovoljstvo potrošnikov, za kar 

poskrbi marketing. Vključen mora biti v vseh podjetjih, saj z njegovo pomočjo podjetje potencialnim 

kupcem sporoča, da obstaja, in katere izdelke lahko ponudi. Ugotovili smo, da marketing izhaja predvsem 

iz potreb in želja potrošnikov. Marketinško komuniciranje pospešuje prodajo, zato je eden izmed glavnih 

marketinških elementov. Podjetje z njim posreduje informacije o značilnostih storitev in izdelkov ter tako 

ponujene proizvode približa kupcem in jih poskuša prepričati v nakup. Marketinško komuniciranje se 

izvaja z več elementi in orodji glede na želen marketinški in poslovni cilj podjetja. Znotraj marketinškega 

komuniciranja je treba opredeliti še posamezne instrumente, in sicer osebno prodajo, oglaševanje, odnose 

z javnostmi, neposredno trženje in pospeševanje prodaje.  

 

Proučevanje dejavnosti marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju ECE, d. o. o., nas je pripeljalo 

do novih ugotovitev in spoznanj. Ugotovili smo, kako najuspešneje komuniciramo, na kaj moramo biti 

pozorni pri komuniciranju, kaj dosežemo s komuniciranjem in na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju 

marketinškokomunikacijskih sporočil. Predvidevali smo, da je marketinško komuniciranje zapleten 

proces, ki mu je treba nameniti veliko časa. S pomočjo intervjuja s predstavnikom podjetja ECE, d. o. o., 

smo to potrdili. V podjetju ECE, d. o. o., veliko časa namenijo marketinškemu komuniciranju, saj so 

mnenja, da je to vodilo do uspešnega poslovanja. Z dejavnostmi marketinškega komuniciranja se 

približajo in predstavijo potencialnim kupcem. Pri tem upoštevajo zahteve, ki se pojavljajo na trgu. Tipu 

kupca prilagodijo način marketinškega komuniciranja, kar nas je pripeljalo do ugotovitve, da se zavedajo 

pomembnosti vsakega kupca. Z dobrim marketinškim komuniciranjem dosežemo prodajo. Ugotovili 

smo, da pri oblikovanju marketinškokomunikacijskih sporočil ne smemo obljubljati, česar kupcu nismo 

zmožni dati. Treba se je torej držati načela, da ne smemo ponuditi več, kot lahko damo. Z neresničnimi 

informacijami lahko dosežemo ravno nasproten učinek in izgubimo kupce.  

 

Ugotovili smo, katere elemente marketinškega komuniciranja v podjetju ECE, d. o. o., uporabljajo 

najpogosteje. Vodja oddelka marketinga in odnosov z javnostmi nam je povedal, da je to ravno osebna 

oziroma svetovalna prodaja. Osebni stik je namreč še vedno najučinkovitejši način komuniciranja. Z njim 

kupec dobi dodatno razlago, zato je osebni stik na domu ali v informacijski pisarni še vedno najbolj zaželen 

in najučinkovitejši način.  

 

V podjetju ECE, d. o. o., na konkurenco gledajo pozitivno, saj jih ravno ona prisili, da želijo postati boljši. 

Spoznali smo, da nas res konkurenca spodbudi, da postanemo boljši. Zato bi lahko rekli, da je v nekaterih 

primerih celo zaželena. 

 

Na osnovi izvedene raziskave ugotavljamo, da proučevano podjetje učinkovito marketinško komunicira 

in zato tudi uspešno posluje. Marketinške dejavnosti so vedno odvisne od strategij, ki jih podjetje želi 

realizirati na trgu. Na podlagi zadanih ciljev nato oblikuje potrebne marketinške dejavnosti in načrt za 

njihovo realizacijo.  
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Podjetju svetujemo stalno izboljševanje in nadgrajevanje spletne strani. Digitalni marketing namreč 

postaja vse aktualnejši ter nujno potreben za zagotavljanje konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja. Skoraj 

ni podjetja brez privlačne spletne strani, zato je njen videz še toliko pomembnejši. Potrošniki zahtevajo 

vedno hitrejše delovanje spletnih strani in preglednejši dostop do informacij. Na spletnih straneh ne želijo 

izgubljati časa z iskanjem informacij, zato podjetju svetujemo, da ustvarja pregledno spletno stran, ki bo 

potrošnikom omogočila takojšno pridobitev iskanih informacij. Pri tem ne smemo pozabiti predvsem na 

starejše generacije, ki ne uporabljajo digitalnega komuniciranja in so tako mogoče prikrajšani za določene 

informacije, predvsem pa za hitrost njihovega pridobivanja. Zato podjetju svetujemo, da ohranja 

dejavnosti marketinškega komuniciranja in prodaje z osebno prodajo in osebnim stikom. Tako bo ohranilo 

kupce, ki informacij ne iščejo na spletu.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1 Vprašanja za intervju s predstavnikom podjetja za dobavo električne energije 

                        ECE, d. o. o., gospodom Andrejem Kerkom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

 

 

 

1. Kakšen je pomen marketinga v podjetju ter kakšno vlogo in pomen ima marketing v 

poslovanju? 

 

2. Kako je potekalo dosedanje marketinško komuniciranje v podjetju, katere elemente 

marketinškega komuniciranja uporabljate in ali bi ga ocenili kot uspešnega? 

 

3. Na kaj ste še posebej pozorni pri sestavi načrta marketinškega komuniciranja? 

 

4. Na kaj je po vašem mnenju treba biti še posebej pozoren pri oblikovanju 

marketinškokomunikacijskih sporočil? 

 

5. Opazili smo, da imate spletno stran. Kakšen je bil učinek ob njeni vzpostavitvi? 

 

6. Kaj je vaš glavni problem pri oblikovanju marketinškokomunikacijskega spleta za 

storitve? 

 

7. Katero marketinškokomunikacijsko orodje je po vašem mnenju najučinkovitejše za 

pridobivanje novih kupcev? 

 

8. Kakšna je konkurenca na področju distribucije električne energije v Sloveniji in kako 

se soočate z njo? 

 

9. Kako ocenjujete nadaljnje marketinške dejavnosti in razvoj marketinškega 

komuniciranja v podjetju? 

 


