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III 

POVZETEK  

Namen raziskave je ugotoviti in opredeliti značilnosti, pomen ter razumevanje managementa 

kakovosti v elektrodistribucijskem podjetju v Gorenjski regiji ter jih povezati z zadovoljstvom 

odjemalcev električne energije, kar naj bi vodilo v njihovo zvestobo. Empirični del naloge je 

zasnovan kot zbiranje kvantitativnih podatkov v okviru anketne raziskave, opravljene na 

reprezentativnem vzorcu 3.300 uporabnikov storitev elektrodistribucijskega podjetja. Pravilno 

izpolnjene vprašalnike je vrnilo 550 anketirancev. Iz ugotovitev je razvidno, da med 

odjemalci obstajajo statistično značilne razlike v zaznavanju kakovosti storitev v 

elektrodistribucijskem podjetju. Z analizo smo ugotovili, kako odjemalci razumejo kakovost 

storitev v elektrodistribucijskem podjetju in kateri so dejavniki, ki za odjemalca pomenijo 

zadovoljstvo. Zasnovali smo predloge za oblikovanje strategije podjetja v zvezi z 

zagotavljanjem zadovoljstva odjemalcev s storitvami na področju prodaje električne energije.  

Ključne besede: anketa, elektrodistribucija, kakovost storitev, management, odjemalci, 

raziskava.  

SUMMARY 

The aim of this research is to establish and define characteristics, significance and 

understanding of quality management in an electric power supply company in the Upper 

Carniola region and to connect them with contentment of electric energy consumers, which 

should lead to their loyalty. The empirical part of the research project is designed as a quantity 

data collection based on a research questionnaire, filled in by a representative sample of 3.300 

consumers of electric power supply company services. The findings show that there are 

differences in the consumers’ perception of the service quality in an electric power supply 

company. On the basis of analysis we found out how consumers understand the service 

quality in an electric power supply company and the factors, which mean satisfaction for the 

consumers. We drew up a proposal for designing a company strategy to assure consumers’ 

satisfaction with services in the field of electric power supply. 

Key words: consumers, electric power supply, investigation, quality, management, survey. 
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1 UVOD 

Uspešnost elektrodistribucijskih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo električne energije bo v 

prihodnosti odvisna od kakovosti izvajanja storitev v zvezi s prodajo električne energije, s 

čimer se bodo diferencirala od ostalih ponudnikov in v čim večji meri zagotovila ţelje in 

pričakovanja svojih odjemalcev. Pri doseganju konkurenčne prednosti ni dovolj le, da se 

poskušamo diferencirati od drugih ponudnikov v isti dejavnosti, svojo diferenciranost 

moramo opredeliti v smislu delovanja, za katerega smo mnenja, da nas razlikuje od drugih in 

je pomembno za naše odjemalce. O kakovosti ponudbe bodo odločale vrednote, veščine in 

znanje vršnih managerjev, ki naj bi vzpostavili kontakt, spodbujali sodelovanje in ga stalno 

krepili, ter zaposlenih, ki naj bi osvojili pozitivno stališče do kakovosti. Namen uvodnega 

poglavja je predstaviti problem in področje raziskave, opredeliti namen, cilje in hipoteze 

magistrske naloge. V nadaljevanju bomo opisali tudi uporabljene raziskovalne metode ter 

predpostavke in omejitve dela. 

1.1 Opredelitev problema in področja raziskave 

Potrošniki niso več »samoumevni«, ampak ključni vir, za katerega naj bi se v podjetju ali 

drugi organizaciji še kako prizadevali. V tem »novem« svetu in v takšnih okoliščinah je 

poznavanje in razumevanje njihovega vedenja nujno ne le za uspešnost, ampak velikokrat tudi 

za preţivetje (Musek Lešnik 2006). 

Elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji veljajo za podjetja z dolgoletno tradicijo, za katera 

naj bi veljala stabilnost, moč in pripadnost zaposlenih. Zakoreninjene metode poslovanja, 

prevelika samovšečnost in neurejeni človeški odnosi lahko povzročijo tovrstnim podjetjem 

velike teţave v novo nastalih razmerah odpiranja prostega trgovanja z električno energijo. 

Pred deregulacijo in liberalizacijo trga ter reformami elektrogospodarstva je z električno 

energijo običajno upravljalo monopolno podjetje v drţavni lasti, ki je imelo vlogo 

proizvajalca, organizatorja in upravljavca prenosnega omreţja, distributerja in ponudnika 

električne energije. Z deregulacijo in liberalizacijo trga ter reformami organiziranja trga so se 

te dejavnosti ločile z namenom, da bi se omogočil nastanek konkurenčnega trga (Papler in 

Bojnec 2009). 

Spremembe na področju odpiranja trga z električno energijo in nastajanje novih konkurenčnih 

podjetij so obstoječa elektroenergetska podjetja postavila pred dejstvo, da dosedanje 

birokratsko poslovanje ne more več zadovoljiti vse bolj zahtevnih odjemalcev. Zato je treba 

razmišljati o strateški prenovi poslovnih procesov ter izboljšanju kakovosti storitev, z 

namenom povečati zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev električne energije v pogojih vse 

večjega razvoja konkurenčnega trga na področju prodaje električne energije. Na poslovanje ne 

moremo več gledati le z vidika organizacije same, z zornega kota finančnih podatkov in 
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informacij, ampak še z vidika odjemalcev in trga, obvladovanja notranjih procesov ter 

sposobnosti organizacije za rast in učenje. 

Visoka kakovost vodi do zadovoljnih kupcev, ki čutijo, da so za svoj denar dobili nekaj res 

dobrega, hkrati pa pomeni tudi manj napak, manj stroškov poprodajnih storitev ter daje 

moţnost za izboljšanje produktivnosti in obračanja kapitala. Visoka kakovost omogoča, da v 

podjetju ali drugi organizaciji doseţejo primarne smotre in cilje, ki so zadovoljni kupci, 

osebje ki zaupa in dobro ekonomsko stanje oziroma preţivetje (Ţnidaršič, Seraţin in Polak 

1990, 52–53). 

Pomembno je, da v organizacijah dosegajo takšno kakovost izdelkov ali storitev, ki kupcem 

prinaša zadovoljstvo. Takšni kupci se bodo vračali v organizacijo in z njimi bo mogoče 

vzpostaviti dolgoročen in partnerski odnos (Pizam in Ellis 1999, 328). 

Problem vidimo v tem, da obstoječa elektrodistribucijska podjetja s sprejemom predpisa o 

prosti prodaji električne energije na trgu šele prehajajo iz monopolistične usmerjenosti v trţno 

naravnano poslovanje. Takšen prehod zahteva temeljito prenovo poslovnih procesov z 

namenom izboljšanja kakovosti poslovanja, dosego poslovne odličnosti, kar nenazadnje vodi 

v zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev. V kratkem obdobju se bodo tudi konkurenčna 

podjetja pričela zanimati za odjemalce električne energije. V Sloveniji še ni bila opravljena 

raziskava na področju zadovoljstva in zvestobe gospodinjskih odjemalcev električne energije, 

zato smo si to zadali kot osnovni namen. 

1.2 Namen, cilji in hipotezi  

Namen raziskave je ugotoviti in opredeliti značilnosti, pomen ter razumevanje managementa 

kakovosti v elektrodistribucijskem podjetju v Gorenjski regiji ter jih povezati z zadovoljstvom 

odjemalcev električne energije, kar naj bi vodilo v njihovo zvestobo. Posledica raziskave bo 

zasnova predlogov za oblikovanje strategije podjetja v zvezi z zagotavljanjem zadovoljstva 

odjemalcev s storitvami na področju prodaje električne energije. 

Uspešne organizacije gradijo upravljanje in management, ki se osredotočata na kupca: izdelki 

in storitve ter procesi so podrejeni zahtevam in pričakovanjem kupca. V uspešnih 

organizacijah izhajajo iz naslednje definicije kakovosti: »zadovoljiti ali preseči zahteve in 

pričakovanja kupca ter zagotoviti dolgoročen poslovni uspeh«. Posledično to pomeni, da se 

upravljavci in management v taki organizaciji ukvarja s sledečim: prepoznavanjem zahtev in 

pričakovanj kupcev, sledenje razvoju in inovacijam, kupec ni anonimneţ, spremljanje 

zadovoljstva kupcev, poslovna uspešnost (Pivka 2000, 66). 

Preučevanje bo osredotočeno na izboljšanje zadovoljevanja potreb odjemalcev s pomočjo 

managementa kakovosti poslovanja. Izhajalo bo iz dejavnikov in ključnih področij 

elektrodistribucijskega podjetja in zavedanja managementa, da aktivno vpliva na izkoriščanje 
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poslovnih sposobnosti in priloţnosti za doseganje konkurenčne prednosti in uspešnosti 

podjetja na področju zagotavljanja kakovosti poslovanja z odjemalci.  

Za dosego namena smo zasnovali naslednje cilje: 

 Preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja managementa kakovosti in 

strategije zadovoljevanja potreb, zadovoljstva ter zvestobe odjemalcev. 

 S pomočjo kvantitativne metode anketiranja odjemalcev električne energije raziskati 

trenutno stanje na trgu elektroenergetskega gospodarstva v Gorenjski regiji v zvezi z 

gospodinjskimi odjemalci električne energije. 

 Na podlagi izidov iz raziskave izdelati predlog strategije kakovosti zadovoljevanja potreb 

gospodinjskih odjemalcev na področju elektrogospodarske dejavnosti v Gorenjski regiji.  

Temeljne hipoteze: 

 H1: Niţja stopnja razreševanja zadev na področju prodaje električne energije 

signifikantno negativno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev. 

 H2: Osebna komunikacija in odnos zaposlenih do odjemalcev električne energije imata 

statistično značilen pozitiven vpliv na zaznavanje kakovosti storitev v 

elektrodistribucijskih podjetjih. 

1.3 Uporabljene raziskovalne metode 

Magistrsko delo vključuje strokovno poglobitev in analitično raziskovalno raven. Pri izdelavi 

so bile vključene različne metode proučevanja: 

V teoretičnem delu smo uporabili metode iskanja, zbiranja, prebiranja ter študij domače in 

tuje strokovne literature s področja, ki obravnava kakovost poslovanja, zadovoljevanja potreb 

odjemalcev, zadovoljstva in zvestobe odjemalcev ter obvladovanje odnosov z odjemalci. 

Raziskava je potekala na vnaprej poznani populaciji gospodinjskih odjemalcev na področju 

Gorenjske regije. Celotno populacijo 85.465 odjemalcev smo razdelili na stratume, oz. 

podpopulacije. Kot stratume smo uporabili posamezne občine Gorenjske regije. Populacijo 

smo stratificirali na osnovi petih največjih občin na Gorenjskem. V postopku izbiranja vzorca 

smo opravili vzorčenje ločeno in neodvisno v vsakem stratumu posebej. Uporabili smo 

tehniko verjetnostnega vzorčenja stratifikacije (Kalton in Vehovar 2001, 34) in 

proporcionalno stratifikacijo, kar pomeni, da v vseh stratumih uporabljamo enak vzorčni 

deleţ. V vseh stratumih posebej smo uporabili enak vzorčni deleţ 720-ih gospodinjstev po 

povprečnem mesečnem računu za električno energijo nad 50 EUR in pogojem, da so v letu 

2009 vsaj enkrat komunicirali z elektrodistribucijskim podjetjem. Stratificirani vzorec 

raziskave tako vsebuje 3600 enot oziroma gospodinjstev v različnih občinah v Gorenjski 

regiji. Znotraj gospodinjstva smo za anketiranca izbrali predstavnika gospodinjstva. Za 

zbiranje podatkov in informacij smo oblikovali anketni vprašalnik, na katerem smo zasnovali 

kvantitativno raziskavo. Obdelava podatkov je bila izvedena na programski opremi SPSS, 
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verzija 12.0. Iz izidov raziskave smo oblikovali predlog modela za izdelavo strategije 

kakovosti zadovoljstva odjemalcev. Za obdelavo in analizo podatkov pa smo opravili 

faktorsko in regresijsko analizo. 

V magistrski nalogi smo uporabili primarne in sekundarne vire ter način zbiranja podatkov s 

pomočjo kvantitativno zasnovanega vprašalnika. Raziskovalna vprašanja so se nanašala na 

raziskovalni problem s področja kakovosti poslovanja elektrodistribucijskih podjetij, 

zadovoljstva in zvestobe odjemalcev. 

Empirične omejitve raziskave se nanašajo na izbor podjetij s ponudbo električne energije 

gospodinjskim odjemalcem, ki jih je na slovenskem trgu trenutno majhno število, vsa pa 

imajo podobno ponudbo in ceno električne energije. 

Teoretične omejitve se nanašajo na pomanjkanje ustreznih gradiv, v katerih bi lahko 

proučevali oţjo problematiko magistrske naloge. Področje kakovosti zagotavljanja storitev v 

slovenskem elektroenergetskem področju je še dokaj neraziskano. Omejenost literature in 

virov se nanaša tudi na dostopnost literature zgolj v slovenskem in angleškem jeziku. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu naloge s pomočjo glavnih spoznanj teoretikov s področja managementa 

kakovosti in zadovoljstva odjemalcev s storitvami prikazujemo pomembnost vloge 

managementa in zaposlenih pri zagotavljanju kakovosti storitev. Razmere na področju 

odpiranja trga z električno energijo postavljajo v ospredje zasledovanje ciljev in strategij za 

povečanje konkurenčnosti, to pa lahko doseţemo le z zagotavljanjem celovitosti splošnega 

managementa in managementa kakovosti ter sistemskega pristopa. Uvedba poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti je zaključena celota med seboj 

povezanih dejavnosti.  

2.1 Management kakovosti storitev 

2.1.1 Opredelitev storitev 

Snoj (1998, 32) definira izraz »storitev« kot besedo latinskega izvora servio, ki ima več 

pomenov. Pomeni delati za nekoga oziroma sluţiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati 

nekomu oziroma narediti nekaj zanj, ustrezati, ravnati se po čem, odsluţiti, skrbeti, izvajati, 

posluţevati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se.  

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2000, 1317) je storitev opredeljena kot »naročeno 

delo, ki se opravlja za koga, navadno za plačilo: podjetje opravlja določene storitve.«  

Razlikovanje med izdelki in storitvami ni vedno moţno. Teţko je opredeliti čisti izdelek ali 

čisto storitev. Ponavadi sta storitev in izdelek v različnih razmerjih povezana in skupaj tvorita 

celoto. Izdelke lahko označimo kot predmete, naprave ali stvari. Storitev definiramo kot 

dejanje, aktivnost ali izvedbo (Parasuraman, Zethaml in Berry 1988 v Hoffman in Bateson 

1997, 5). 

Storitev pomeni dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi drugi, je po svoji naravi 

neotipljivo in ne pomeni posedovanja česarkoli. Izvajanje storitve je lahko, ali pa tudi ne, 

vezana na izdelek (Kotler 1998, 464). Značilnosti storitev pa definira kot: neopredmetenost, 

neločljivost, spremenljivost in minljivost (ibidem, 468). 

Potočnik (2000, 19) opredeljuje storitve z naslednjimi značilnostmi: 

 neopredmetenost oziroma neoprijemljivost, 

 neločljivost izvajalca oziroma odjemalca storitve, 

 minljivost oziroma kratkotrajnost, 

 občutljivost na čas, 

 teţavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 

 visoka stopnja tveganja, 

 prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam odjemalca storitve, 
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 ustvarjanje osebnih stikov med izvajalcem in odjemalcem. 

Tudi Grönroos (2000, 47) opredeljuje troje osnovnih karakteristik storitev: 

storitve so procesi, ki so sestavljeni iz aktivnosti ali serije aktivnosti, bolj kot izdelki, storitve 

so vsaj v določeni meri izvedene in porabljene istočasno, odjemalec vsaj delno prisostvuje v 

izvajalnem procesu storitve. 

Standard ISO 9000:2000 (Marolt 2005, 139) definira storitev kot eno od štirih vrst 

proizvodov. Ekonomisti uporabljajo izraz proizvod za output ali izid transformacije materije 

in energije v predvideno obliko na predvideni lokaciji ob predvidenem času.  

Poenostavljena razčlenitev loči dve vrsti proizvodov: materialni proizvod, ki ga bomo 

imenovali izdelek, in nematerialni proizvod, ki ga bomo imenovali storitev. Čeprav za vse 

vrste proizvodov (tako za izdelek kot storitev) veljajo enaka načela in pristopi k managementu 

kakovosti, pa vendarle obstajajo glede problematike kakovosti določene specifične razlike 

med izdelkom in storitvijo. Te razlike so razvidne iz tabele 1. 

Tabela 1: Razlike med izdelkom in storitvijo 

Izdelek Storitev 

Kupec praviloma ne sodeluje v procesu 

proizvodnje izdelka 

Kupec pogosto sodeluje v procesu izvajanja 

storitev 
Izdelek je prilagojen kupcu, proces je prilagojen 

zaposlenim v proizvodnji 

Tako storitev kot proces izvajanja storitve sta 

prilagojena potrebam kupca oz. uporabnika 

Zelo natančno definirani standardi za izvajanje 

nadzora in preverjanja kakovosti 

Manj natančno določeni standardi za nadzor in 

preverjanje kakovosti 
Variabilnost procesov v proizvajanju je manjša Variabilnost procesov pri storitvah je večja 

Prevladuje tehnično znanje, emocionalni faktorji 

so manj pomembni 

Emocionalni faktorji so lahko zelo pomembni 

Pri usposabljanju prevladujejo tehnična in 

tehnološka znanja 

V usposabljanje so pogosto vključena tudi 

psihološka znanja 

Večina zaposlenih v proizvodnji ni v stiku s 
kupcem 

Velik deleţ zaposlenih je v neposrednem stiku s 
kupcem 

Mnogo izdelkov lahko uskladiščimo Storitve ne moremo uskladiščiti 

Vir: Marolt 2005, 139. 

Obvladovanje izvajanja storitvenih dejavnosti ima svoje specifičnosti v primerjavi z 

obvladovanjem organizacij, v katerih izdelujejo izdelke. Zagotavljanje kakovosti v storitvenih 

dejavnostih je še vse preveč usmerjeno v tehnične vidike izvedbe storitve in premalo v 

popolno storitev s stališča uporabnika – kupca storitve (Marolt 1994, 82–83).  

2.1.2 Opredelitev kakovosti in njen pomen v poslovanju organizacije 

Razočaranje zaradi slabe kakovosti se nam vtisne precej globlje v spomin kot občutek 

zadovoljstva zaradi nizke cene (Verbič 1994, 17). 
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V podjetju Crysler pravijo: »Samo kakovost, produktivnost in zadovoljni kupci lahko 

komurkoli od nas zagotovijo varno sluţbo v organizaciji.« (Kotler 1998, 35). 

Po Maroltu (1994, 2) obstajajo različne definicije besede kakovost (beseda kakovost ima 

semantični izvor v latinski besedi qualitas). Iz te osnove so izpeljani izrazi Quality (angleško), 

Qualität (nemško), Qualité (francosko), Qualidad (špansko). Najpogosteje uporabljena 

definicija označuje kakovost kot »celokupnost značilnosti in karakteristik izdelka ali storitve, 

ki se nanaša na njeno zmoţnost, da zadovolji določene ali naznačene zahteve, potrebe ali 

pričakovanja kupca oziroma trga«.  

Boţičeva (2007, 5–11) kot najosnovnejšo razlago definicije kakovosti navaja, da je ta izid 

dobrega načrtovanja, dobro opravljenega dela vseh organizacijskih enot v organizaciji in vseh 

zaposlenih in ne to, kar je zapisano v dokumentih in kar deklarirajo certifikati na stenah 

organizacije. V organizacijah, ki uspešno konkurirajo na globalnem trgu, so pozorni na 

potrebe svojih odjemalcev in te potrebe poskušajo v čim večji meri izpolniti.  

Kodrinova (2005, 131) ločuje med tradicionalnim in sodobnejšim razumevanjem kakovosti. 

Medtem, ko se tradicionalno pojmovanje kakovosti nanaša predvsem na objektivno kakovost, 

ki jo opredeljuje sorazmerno lahko merljiva odličnost nekega pojava, dogajanja ali stvari v 

primerjavi z določenim standardom in je usmerjena v dejavnike, ki jih je mogoče natančno 

izmeriti, temelji sodobnejše razumevanje kakovosti na subjektivni kakovosti, kakor jo 

zaznavajo uporabniki. Povezana je z zaznavami posameznih uporabnikov storitev, ki pa jih ni 

mogoče tako preprosto meriti. 

Bučar (2007, 5–11) opredeljuje kakovost kot objektivno nemerljivo kategorijo, saj izhaja iz 

področja zaţelenosti kot duhovnega področja. Gre za primerjavo med nekim dejanskim 

stanjem na naravnem ali duhovnem področju in stanjem zaţelenosti. Čim bliţe je ugotovljeno 

dejansko stanje stopnji zaţelenosti, toliko višja je stopnja njegove kakovosti.  

Najpomembnejši trend, ki ga v poslovanju danes ni mogoče več zanemariti, gre v smeri 

prilagodljivosti in kakovosti. Obdobje, ki je temeljilo na količinskem povečevanju 

proizvodnega izida in njegovi cenovni konkurenčnosti, se umika novi miselnosti, za katero je 

pomembna ne le kakovost izdelkov ali storitev, temveč tudi kakovost dela, odnosov in 

razmerij, s tem pa tudi kakovost ţivljenja (Dubrovski 1989, 155). 

Snoj (1998, 202) ugotavlja, da ljudje običajno v vsakdanji rabi razumejo kakovost, zlasti 

kakovost storitev kot zasnovo s pozitivno valenco, oziroma kot dobro kakovost, npr.: 

»Včerajšnja gledališka predstava je bila izjemno kakovostna«. Na ta način pogosto izraţajo 

razumevanje kakovosti tudi oglaševalska sporočila. Na primer: »Kakovost, ki traja«, 

»kakovosten, toda ekonomičen«, »standard za kakovost«. Toda zasnova kakovosti namreč 

podobno kot mnoge druge zasnove (na primer: ugled in zadovoljstvo) vsebuje kontinuum 

različnih vrednosti, ki se raztezajo od najslabše do najboljše. Tako imajo ljudje v vlogi 



Teoretični del 

8 

odjemalcev, celo če razumejo kakovost v pomenu različnih vrednosti, pri njenem 

opredeljevanju velike teţave in v zvezi z njo teţko oblikujejo svoje zahteve. Po ugotovitvah iz 

obseţnih raziskav v dveh organizacijah L. L. Bean Inc. in Caterpillar Tractor Co., so 

odjemalci govorili o kakovosti v nenatančnih splošnih izrazih, ki zadevajo npr. stopnjo 

odličnosti (npr.: »kupil sem zanič storitev«), primerjanje s stanjem v preteklosti (npr.: »te 

storitve niso več takšne, kot so bile včasih«), luksuznost, teţo in podobno (Takeuchi in 

Quelch 1983 v Snoj 1998, 202).  

Lewis in Booms (1983, 100 v Snoj 1998, 202) navajata, da je iz številnih raziskav razvidno, 

da pri opredeljevanju kakovosti nimajo teţav zgolj odjemalci storitev pač pa tudi zaposleni v 

organizacijah, ki izvajajo oziroma ponujajo storitve. Tako so v raziskavah American Hotel & 

Motel Association na večjem vzorcu zaposlenih v hotelih anketirani ugotavljali, da je 

kakovost storitev teţko opredeliti. Kar 7 % anketiranih usluţbencev zasnove kakovosti celo ni 

znalo opredeliti. Največ anketiranih je opredelilo kakovost s termini: največ, najpreciznejše, 

najboljše (34 %). Nato sledijo tisti, ki so opredelili kakovost kot razmerje med ceno in 

vrednostjo (20 %), potem tisti, ki so jo enačili z enkratnostjo (14 %), s storitvijo (11 %), s 

ceno in vrednostjo (20 %), z doseganjem ţelenih standardov (9 %), s preseganjem pričakovanj 

(5 %) itd.  

Samo opredeljevanje kakovosti predstavlja teţave tudi raziskovalcem, ki se pogosto izogibajo 

opredelitvam kakovosti in uporabljajo enodimezionalna raziskovalna merila, da bi razloţili 

zasnovo kakovosti. Takšen pristop pa ne omogoča, da bi odjemalci (vprašanci) celovito 

tolmačili zaznavanje kakovosti, saj je kakovost izrazito multidimenizonalna zasnova 

(Zeithaml 1988, 16). 

Zahtevnost opredeljevanja kakovosti storitev navaja tudi Klaus (1985, 17), ki ugotavlja, da je 

nemogoče neposredno oblikovati celovito kakovost storitev tako, da zanje količinsko 

predpišemo določene značilnosti. Kakovost storitev je dinamična, kompleksna sestava 

fizičnih, psiholoških in drugih dejavnikov, ki jih doţivljajo posamezniki. Ti dejavniki se 

manifestirajo v njihovem obnašanju.  

Dubrovski (1989, 151–167) podaja nekatere primerjave v zvezi s predstavljanjem pojma 

kakovosti v preteklosti in danes: 
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Tabela 2: Primerjava v zvezi s predstavljanjem kakovosti v preteklosti in danes 

V preteklosti Danes 

Kakovost je tako splošen izraz, da ga ni mogoče 

opredeliti 

Kakovost je mogoče konkretno opredeliti 

Kakovost pomeni ustreznost glede na standarde Ustreznost glede na standarde še ne zagotavlja 
kakovosti 

Kakovost je neizmerljiva lastnost proizvoda in jo 

je mogoče le pribliţno oceniti 

Kakovost je vedno konkretna in zato izmerljiva 

Izmet in popravila so glavni stroški neustrezne 

kakovosti proizvoda 

Izmet in popravila predstavljajo le majhen deleţ 

stroškov neustrezne kakovosti 

Kakovost je mogoče izboljšati z učinkovito 
kontrolo kakovosti 

Kakovosti ni mogoče izboljšati samo z 
učinkovito kontrolo kakovosti 

Vzrok teţav zaradi slabe kakovosti so delavci v 

proizvajanju 

Vzrok teţav zaradi slabe kakovosti je 

nerazumevanje kakovosti 

Za kakovost je v organizaciji odgovoren oddelek 
za kakovost 

Za kakovost so v organizaciji odgovorni vsi 
zaposleni 

Proizvajanje brez izmeta in pomanjkljivih 

proizvodov ni mogoča 

Proizvajanje brez napak je moţno – Zero 

Defects 
Kakovost je sicer pomemben dejavnik 

konkurenčnosti, toda pomembnejša je cena 

Kakovost je za veliko večino trgov in izdelkov 

ţe prvi pogoj menjave 

Kakovost je sredstvo taktike Kakovost je sredstvo strategije 

Za kakovost proizvodov lahko skrbijo le v 
organizacijah 

Kakovost proizvodov je tudi posledica stanja in 
gibanj znotraj narodnega gospodarstva 

Vir: Dubrovski 1989, 160. 

Kakovost po Zeithamlovi (1988, 16) ne vključuje cene, je pa z njo tesno povezana. Razmerje 

med kakovostjo in ceno predstavlja vrednost, ki je opredeljena izključno s potrošnikovim 

mnenjem (subjektivna teorija vrednosti). Pri tem ima lahko vrednost več pomenov: nizka 

cena, vse, kar si potrošnik ţeli v sklopu proizvoda, kakovost, ki se dobi za plačano ceno ali 

vse, kar je mogoče dobiti za to, kar je bilo dano. Vrednost je tako v splošnem pojmovana kot 

razmerje med dobljenim (kakovost) in danim (cena).  

Raziskave kaţejo, da sodi skrb za kakovost med najpomembnejše strateške naloge v 

organizacijah. Po izidih raziskave Forum Corporation v ZDA je od 2.374 anketiranih 

uporabnikov več kot 40 % navedlo slabo kakovost storitev kot najpomembnejši razlog za 

prehod h konkurenčni ponudbi, ceno storitev kot primarni razlog za prehod pa le 8 % 

(Sonnenberg 1989, 54 v Snoj 1998, 196). Po drugi strani pa raziskave kaţejo na velike 

rezerve na področju managementa kakovosti storitev. Tako je raziskava v 6.000 gospodinjstev 

v ZDA, ki ji je opravila Conference Board v zvezi z zadovoljstvom pri nakupu in uporabi 40 

vrst izdelkov in storitev pokazala, da so ameriški odjemalci mnogo bolj nezadovoljni s 

storitvami (Cina 1990). 

Različni avtorji (Sonnenberg 1989, 54 v Snoj 1992, 196; Goodman 1993) navajajo še 

drugačen vidik pomena kakovosti, in sicer učinek negativne informacije. Po raziskavi TARP-

a (Technical Assistance Research Program) povprečen odjemalec, razočaran nad ponudbo, 

pove svojo negativno izkušnjo 9 do 10 ljudem, vsak od 13 % teh, razočaranih odjemalcev, pa 

razširja negativne informacije na več kot 20 ljudi. Raziskave iste institucije za Coca Colo so 
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pokazale, da nezadovoljni odjemalci o svojem nezadovoljstvu povedo dvakrat večjemu številu 

ljudi kot zadovoljni odjemalci. Skrb za zadovoljne odjemalce je pomembna tudi zaradi tega, 

ker je po raziskavah laţje in petkrat ceneje obdrţati obstoječega odjemalca, kot pa pridobiti 

novega. 

Iz izsledkov raziskav je vidno, da smotrna skrb za kakovost omogoča naslednje koristi (Snoj 

1998, 158) : 

 povečuje dobičkonosnost organizacij, 

 pospešuje vračanje naloţb, 

 povečuje produktivnost, 

 zmanjšuje proizvodne in druge stroške, 

 krepi ugled organizacij in druţbenega okolja, ki mu pripadajo, ter 

 izboljšuje njihov konkurenčni poloţaj. 

Za različne organizacije ima kakovost različno vsebino, prav tako pa to velja tudi za različne 

skupine ljudi znotraj posamezne organizacije (Garvin 1988, 39 v Snoj 1998, 202). V 

Gallupovi raziskavi iz leta 1988 na vzorcu 1.005 odjemalcev v zvezi s kakovostjo storitev je 

največ anketiranih, pribliţno tretjina, enačilo kakovost s sposobnostmi kontaktnega osebja v 

odnosu z odjemalci oziroma s prijaznostjo in ustreţljivostjo (Bitran in Hoech 1990, 89). 

Ishikawa (1989, 48) definira oţji in širši pomen pojma kakovosti, pri čemer oţji pomen pojma 

kakovost pomeni kakovost proizvoda, širši pomen vključuje kakovost dela, kakovost izdelka 

in storitve, kakovost informacije, kakovost procesa, kakovost oddelka, kakovost ljudi, 

vključno sodelavcev, inţenirjev, vodij in administracije, kakovost poslovno-organizacijskega 

sistema, kakovost organiziranosti, kakovost ciljev itd. Njegov temeljni pristop je obvladovati 

kakovost v vsaki od njenih oblik.  

V vsem organizacijskem razvoju zasledimo trganje vezi s starimi koreninami, ţeljo po novem 

in naprednejšem. Ta prehod je dolgotrajen in v praksi se pri obravnavanju problemov 

srečujemo z razrešitvami, ki so zaradi različnih vplivov raznovrstne. Za organizacijski razvoj 

je pomembno, da vemo, katera je prava usmerjenost in kakšen je trend (Gabrijelčič 1995, 23). 

Za dolgoročno doseganje ţelenih smotrov in ciljev je odločilno pomembna kakovost 

poslovno-organizacijskega sistema, če pa hočemo doseči, da so izidi njenega delovanja s 

strani odjemalcev (stranke, kupci, potrošniki, obiskovalci ipd.) zaznani kot »učinkoviti in 

prijazni«, pa naj bi v organizaciji delovali na najvišji stopnji kakovosti, torej odličnosti 

(Bukovec 2008, 127). 

Kakovost je v tem, da nudimo kupcu pričakovane proizvode z zadovoljivo zanesljivostjo, po 

konkurenčnih cenah, ob ţelenem času in pod zanj ustreznimi pogoji. Razočaranje enega 

samega kupca povzroči veriţno reakcijo, ki ima včasih nepredvidljive posledice. Ponavljajoča 

se razočaranja pa lahko privedejo do poloma organizacije. Če ţelimo zagotoviti, da bo kupec 
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resnično zadovoljen, naj bi v celotni organizaciji delovali v znamenju kakovosti: od strategije, 

organizacijske strukture, vodenja, vrednot, znanja in veščin, poslovno-organizacijskih 

sistemov, sluţb pa do vrednosti, za katere se v organizaciji zavzemajo in jih ţelijo deliti z 

drugimi (Jocou in Lucas 1995, 24). 

2.1.3 Dimenzije kakovosti storitev 

Zaradi nematerializiranosti večine storitev je mnogo teţje uporabiti enak pristop k 

zagotavljanju kakovosti kot pri izdelkih. Kupčeve ţelje in standarde, po katerih ocenjuje 

izvršeno storitev je praviloma teţje identificirati. Kakovost storitev je zato tudi teţje meriti v 

nasprotju s tehničnimi karakteristikami izdelka.  

Če navedemo samo nekaj najbolj značilnih razlik, čeprav obstajajo tudi podobnosti med 

sestavinami izdelkov in storitve, vidimo vzroke, zaradi katerih nam primanjkuje objektivnih 

meril za določanje kakovosti storitev (Verbič 1994, 64): 

 konkretnost – izdelki so konkretni, medtem ko storitve zaradi nesnovnosti lahko 

večinoma opišemo kot abstraktne zadeve. Storitve tudi niso patentno zaščitene, to pa 

pomeni, da je moţnost kopiranja oziroma posnemanja neomejena; 

 ponovna prodaja oziroma reklamacija – medtem ko lahko večino izdelkov ponovno 

prodamo, pa tega zaradi minljivosti, kratkotrajnosti, hkratnega nastajanja in izginjanja ne 

moremo storiti s storitvami, poleg tega jih nezadovoljne stranke tudi ne morejo vrniti 

ponudnikom; 

 predstavitev pred prodajo – izdelke lahko praviloma še pred prodajo predstavimo 

kupcem, pri storitvah pa to ni vedno moţno; 

 sočasnost izvedbe in porabe – poraba izdelkov se časovno lahko loči od proizvajanja, 

medtem ko pri storitvah oba procesa potekata večinoma sočasno; 

 prostorska razporeditev – proizvajanje, prodaja in poraba izdelkov ponavadi potekajo na 

različnih mestih, medtem ko pri storitvah vsi trije procesi potekajo na enem mestu; 

 fizična distribucija – izdelke lahko prenašamo z enega mesta na drugega, medtem ko 

večine storitev ni moţno izvesti na enem mestu in jih nato prenesti drugam; to lahko 

storimo le s ponudnikom – izvajalcem storitve; 

 način proizvajanja – pri izvajanju storitev so kupci – odjemalci običajno aktivni 

udeleţenci, pri izdelkih pa to ni potrebno; 

 neposrednost stikov – med proizvajalcem in potrošnikom izdelkov ni potreben 

neposreden stik, ki je pri storitvah bolj ali manj nujen; 

 razporeditev stroškov – računovodje se strinjajo, da je razporeditev fiksnih in variabilnih 

stroškov pri izdelkih veliko laţja kot pri storitvah. 

Kakovost storitev lahko delimo glede na različne kriterije in sicer glede na absolutnost 

oziroma relativnost njene merljivosti, glede na moţnost vrednotenja značilnosti storitev pred 



Teoretični del 

12 

in/ali v času uporabe, glede na čas vrednotenja kakovosti storitev in glede na področja v 

organizaciji, na katera se nanaša kakovost storitev (Snoj 2000, 176–177).  

Marolt (1994, 84–86) navaja, da je moţnost kupčeve vključenosti v proces izvajanja storitve 

sicer precej večja, kot pri izdelkih, vendar je tudi tu lahko različna. Pri določeni vrsti storitev 

kupec kot posameznik namreč ne more neposredno vplivati na standarde kakovosti, zlasti pri 

tistih vrstah storitev, kjer se mora izvajalec storitev ravnati po določbah zakonov, predpisov in 

pravil, ki dovoljujejo le malo fleksibilnosti. Uporabnik storitve se v tem primeru lahko le 

odloči, ali bo uporabil določeno storitev, ali ne. To še posebno velja za vrste storitev, ki jih 

izvajajo organizacije, ki imajo monopol za določene storitve, npr. oskrba z elektriko, 

vodovod, kabelska televizija, javni prevoz, drţavna uprava ipd. Nasprotno pa v storitvenih 

dejavnostih, kjer ima kupec moţnost izbire med več izvajalci podobne storitve, naj bi 

izvajalec storitve posebno pozornost namenil kupčevim zahtevam, ţeljam, potrebam oziroma 

pričakovanjem, ki naj te zahteve in ţelje zadovolji.  

Proces izvajanja storitev je še bolj občutljiv za elemente kakovosti, kot so npr.: pravočasnost, 

točnost, pravilnost izvajanja procesa storitve, prijaznosti osebja ipd. 

V literaturi o kakovosti storitev je najpogosteje uporabljena Parasuraman-Zeithaml-Berryjeva 

(1985, 41–51 v Snoj 1998, 162–163) razvrstitev ključnih dimenzij kakovosti storitev, ki je 

nastala kot izid obseţne raziskave v zvezi s problematiko kakovosti storitev na področju štirih 

različnih storitvenih sektorjev v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA. Avtorji so 

v raziskavi identificirali deset dimenzij kakovosti storitev, ki jih je po njihovem mnenju 

mogoče uporabiti, čeprav z različno pomensko teţo, pri mnogih storitvah:  

 Zanesljivost (angl. reliability), ki vsebuje konsistentnost v izvajanju. Zanesljivost pomeni, 

da ponudnik/izvajalec pravilno izvaja storitve ţe prvič. Pomeni tudi, da 

ponudnik/izvajalec izpolni obljubljeno. Vključuje na primer točnost v izstavljanju 

računov, pravilno vodenje evidence in izvajanje storitev ob dogovorjenem času. 

 Odzivnost osebja na izvajanje storitev oziroma za pomoč odjemalcem (angl. 

Responsiveness). Zajema aţurnost storitev, kot na primer takojšnje reagiranje na pisma 

odjemalcev in kolikor je mogoče hitro organiziranje poslovnih ter drugih aranţmajev. 

 Sposobnost (angl. competence), ki vključuje ustrezna znanja in veščine v zvezi z 

izvajanjem storitev. 

 Dostopnost (angl. access), ki pomeni razpoloţljivost storitev in enostavnost stika med 

odjemalcem in izvajalcem. Vključuje na primer hitro moţnost zveze z izvajalcem storitev 

po telefonu, elektronski pošti, kratek čakalni čas, primeren odpiralni čas in ustrezno 

lokacijo pri ponudbi storitev. Dostopnost v pomenu razpoloţljivosti oziroma 

delazmoţnosti je verjetnost, da bo neka storitev na voljo tam v času, ko jo potrebujemo, 

in da bo izpolnila osnovne naloge.  
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 Usluţnost (angl. courtesy), ki vsebuje vljudnost in prijaznost kontaktnega osebja ter 

spoštovanje in upoštevanje odjemalcev. V to dimenzijo sodijo na primer skrb za lastnino 

odjemalcev ter uglajeno in urejeno kontaktno osebje.  

 Komuniciranje (angl. communication), ki pomeni skrb za obveščenost odjemalcev, skrb 

za povratno zvezo oziroma skrb za registriranje reagiranja odjemalcev in uporabo jezika 

oziroma načina izraţanja, ki je odjemalcem razumljiv. Komuniciranje vključuje na 

primer razlago vsebine storitev, razlago cenovne strukture, razlago kompromisov med 

kakovostjo storitev ter stroški. Je sposobnost prepričati odjemalce oziroma jim zagotovit i, 

da bodo njihovi problemi primerno razrešeni. 

 Zaupanje (angl. credibility), ki vsebuje delovanje ponudnika/izvajalca storitev v interesu 

odjemalcev. K gradnji te dimenzije kakovosti storitev lahko prispevajo na primer ugled 

organizacije, njeno ime in osebnostne značilnosti kontaktnega osebja. 

 Varnost (angl. security), je skrb za odpravo nevarnosti oziroma tveganj ali dvomov. 

Vključuje na primer fizično varnost, finančno varnost, intimnost in zaupnost podatkov. 

 Razumevanje in poznavanje odjemalcev (angl. understanding the customer), ki 

predstavlja skrb za nenehno ugotavljanje značilnosti potreb odjemalcev. Pri tem gre na 

primer za ugotavljanje posebnih zahtev odjemalcev, zagotavljanje skrbi za vsakega 

posameznika in posebno pozornost stalnim odjemalcem.  

 Fizična podpora (angl. tagibles) storitvam zajema snovne sestavine v zvezi s storitvami, 

kot na primer opremo za izvajanje storitve, zunanjo pojavnost osebja, zgradbe in njihovo 

opremljenost ter druge ljudi, prisotne pri izvajanju storitev. 

V kasnejših raziskavah so Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, 23–24) s pomočjo faktorske 

analize in drugih matematično statističnih metod skrčili deset prej omenjenih prekrivajočih se 

dimenzij kakovosti na naslednjih pet: 

 fizično podporo, 

 zanesljivost v izvajanju storitev, 

 pripravljenost osebja na sprotno izvajanje storitev, 

 strokovno pooblaščenost osebja in sposobnost razvijati občutke varnosti in zaupanja,  

 empatičnost osebja (usmerjanje pozornosti k odjemalcu kot posamezniku, prilagajanje 

njegovim potrebam oziroma sposobnost vţiveti se vanj).  

Iz navedenega je razvidno, da dimenzije kakovosti storitev zajemajo širok spekter zasnov. 

Nekatere vključujejo značilnosti, ki jih lahko merimo, vendar večji deleţ predstavljajo tiste, ki 

odsevajo preference posameznih odjemalcev. Nekatere so objektivne, preteţni del dimenzij pa 

odseva preferenčne lestvice posameznih odjemalcev oziroma skupin odjemalcev. 

Grönroos (2000, 63) opredeljuje dve dimenziji kakovosti storitev, kot jo zaznavajo odjemalci:  

Tehnična dimenzija ali dimenzija izidov storitvenega procesa predstavlja to, kar ostane 

odjemalcu po končanem procesu storitve in po interakciji z organizacijo. To dimenzijo 
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odjemalci pogosto merijo relativno objektivno, ţe zaradi njenih karakteristik kot tehnične 

razrešitve problema. 

Funkcionalna dimenzija pa na odjemalca vpliva glede na to, kako prejme storitev in njegova 

izkušnja s procesom izvajanja in porabe storitve. Ta dimenzija kakovosti je povezana s tem, 

kako ponudnik storitve deluje.  

Marolt (1994, 7) pa svetuje organizacijam, da naj načrtujejo in izdelujejo izdelke ter izvajajo 

storitve, ki imajo nivo kakovosti nekoliko nad trţnim povprečjem. Razlog je v tem, da obstaja 

stalen trend k višjemu nivoju kakovosti, in organizacija ne bo v skrbeh, da bodo njeni izdelki 

ali storitve postali podpovprečni. Bolje je vloţiti v kakovost nekaj več denarja in naporov in si 

s tem zagotoviti dolgoročni obstoj na trgu kot iskati trenutno maksimalni dobiček. V vsaki 

organizaciji naj bi se (na osnovi analiz) zavestno odločili za določeni nivo kakovosti svojih 

izdelkov in storitev. To predstavlja politiko kakovosti organizacije. Organizacije se v svetu 

odločajo za različne nivoje kakovosti svojih izdelkov in storitev. Npr. avtomobilske tovarne 

se odločajo za različne nivoje kakovosti svojih avtomobilov in zato so tudi prodajne cene 

različne. 

Dimenzije kakovosti storitev lahko delimo na dimenzije ustvarjanja kakovosti in dimenzije 

vzdrţevanja kakovosti. Dimenzije vzdrţevanja kakovosti zajemajo elemente, ki naj bi bili 

prisotni, da sploh lahko govorimo o kakovosti neke storitve, vendar njihova vključenost še ne 

pomeni, da je kakovost storitve visoka. To je naloga managementa organizacije, ki skrbi za 

poslovno – organizacijski sistem izvajanja storitev. Med te dimenzije lahko štejemo vse 

dimenzije kakovosti storitev po Parasuraman, Zeithaml, Berryjevi raziskavi, razen fizične 

podpore in razumevanja ter poznavanja odjemalca oz. skrbi za zadovoljevanje njegovih 

potreb, ki pa sodijo v dimenzije ustvarjanja kakovosti. Nivo teh dimenzij vpliva na 

odjemalčevo zaznavanje kakovosti celotne storitve in kakovost teh je odvisna od 

posameznega izvajalca storitve, saj zajema tiste vidike, ki prispevajo k potrebi odjemalcev po 

kakovostnih medčloveških odnosih pri izvajanju storitev. Te dimenzije so subjektivne in jih je 

teţe izmeriti. 

2.1.4 Management celovite kakovosti 

Filozofija TQM (Total Quality Management) oz. management celovite kakovosti so začeli 

razvijati in uporabljati konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Na ta način se v središče 

poslovanja organizacije postavlja kakovost in prek zadovoljstva kupca zagotavlja dolgoročen 

uspeh, pa tudi korist delavcev organizacije in druţbe, v kateri organizacija deluje. 

Obvladovati kakovost pomeni razvijati, načrtovati, zagotavljati in servisirati kakovostno 

storitev ali izdelek, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben in vedno zadovoljuje 

odjemalca. Da bi ta cilj dosegli, naj bi vsi v organizaciji sodelovali in pospeševali 

obvladovanje (upravljanje in management) kakovosti, vključno z lastniki in vršnim 
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managementom, vsemi organizacijskimi enotami (npr. sektorji, oddelki, referati ipd.) v 

organizaciji in z vsemi zaposlenimi sodelavci (Ishikawa 1989, 48). 

Za management celovite kakovosti proizvodov naj bi premišljeno kombinirali uporabo trdih 

in mehkih orodij. Trda orodja so potrebna za strukturo in nadzor, mehka pa za ustvarjanje 

razmer, ki zaposlene navdihujejo z občutkom pripadnosti organizaciji in jih spodbujajo pri 

prizadevanjih, da bi bolje sluţili strankam. Racionalno razmišljanje samo po sebi 

organizacijam še ne daje verodostojnosti. Čeprav so končne odločitve lahko racionalne, pa je 

proces, preko katerega pridemo do njih, praviloma inspirativen. Delo v organizaciji z 

vrhunsko kakovostjo storitev je namreč čustveno. Zaposleni ne hodijo na delo in z njega kot 

»ţivina, ki gre zjutraj na pašo in se zvečer vrača v hlev«. Na organizacijo, oziroma na svoje 

delo, so čustveno navezani, zato ne morejo biti neprizadeti. Filozofija organizacije je močnejši 

motivacijski dejavnik kot vsa poslovna logika (Horowitz in Jurgens Panak 1997, 11). 

Po Jocou in Lukasu (1995, 37–42) je management celovite kakovosti nepretrgan niz 

usklajenih dejanj izboljševanja, njihov namen pa sta napredek organizacije in odlični izidi, ki 

bi popolnoma zadovoljili kupce. Kakovost je eden izmed odločilnih dejavnikov trajnostnega 

uspeha organizacije. Kakovost proizvoda daje organizaciji upanje, da si bo npr. pridobila in 

obdrţala potrebno dodano vrednost. Privablja kupce in vpliva na njihovo zvestobo, iz njih 

lahko celo naredi iskrene in prepričljive glasnike. Nasprotno pa se vsaka slaba kakovost 

razmeroma hitro kaznuje. Prihranki ali donosi, nastali na račun kakovosti in strogosti pravil, 

so samo iluzija in se prej ali slej preplačajo, toliko bolj, če se posledice slabe kakovosti 

pojavijo kasneje.  

Watson (2003) definira zagotavljanje kakovosti kot organizacijsko načelo, ki zajema vse 

funkcije organizacije in je sestavni del vseh faz poslovanja, od začetnih raziskav do 

servisiranja proizvodov v oziroma po njihovi uporabi. 

Simčič in Hussein (2007, 218–224) opredeljujeta management celovite kakovosti kot skupek 

vseh aktivnosti in določanja smotrov in ciljev, ki se nanašajo na kakovost in zahteva 

premišljeno organizacijsko strukturo, saj ta vodi do uspehov poslovanja glede kakovosti. 

Dokaz managementa kakovosti so tudi dokumenti, ki dokumentirajo kakovost izdelka, 

storitve ali procesa  

V razvitejših gospodarskih prostorih se kot zadnja razvojna stopnja jamčenja kakovosti 

uveljavlja jamčenje kakovosti s poudarkom na snovanju novega izdelka, storitve ali procesa. 

Ta razvojna stopnja zahteva miselni preskok od prakse, da naj se napaka najprej pojavi in da 

je treba izdelek, storitev ali proces zasnovati tako, da napako zaznamo, nato pa to napako 

urejeno odpravljamo. Miselni preskok je v tem, da naj bi napake predvidevali in preprečevali, 

ne iskali in potem odpravljali naknadno (Markič 2004, 50). 
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Nivo kakovosti izdelkov, storitev ali procesov, predvsem pa njihova stalnost, ni nikoli 

posledica naključja, temveč odraz kakovosti dela in prizadevanj vseh, ki sodelujejo pri 

načrtovanju in izvajanju izdelka, storitve ali procesa. Zagotavljanje kakovosti izdelkov, 

storitev in procesov je zahtevno strokovno področje, ki vključuje odločanje in izvajanje 

dejavnosti, ki imajo za cilj stalno doseganje točno določene kakovosti izdelkov, storitev in 

procesov ob primernih stroških. Zagotavljanje kakovosti presega okvire proizvodnih procesov 

in se vključuje v vse funkcije organizacije (Marolt 1994, 1). 

Horowitz in Jurgens Panak (1997, 9) ugotavljata, da je teţko odkriti vse ključe za uspešno 

obvladovanje kakovosti storitev, izdelkov in procesov, vendar drţi pravilo, da so za celovito 

obvladovanje kakovostnih storitev, izdelkov in procesov potrebna posebna znanja, 

sposobnosti vodenja s posebnim ozirom na kulturo organizacije, način vodenja, motiviranje in 

komuniciranje.  

Celovito obvladovanje kakovosti se načrtuje in vodi kot usklajeno prizadevanje za stalno 

napredovanje vse organizacije. Ta proces naj bi usmerjali lastniki in vršni managerji, saj si v 

vseh organizacijskih enotah prizadevajo za optimizacijo celokupne dejavnosti, pri čemer 

imajo skupno perspektivo. Sproţeno z vrha organiziranosti, se celovito obvladovanje 

kakovosti prenaša na odgovorne skupine vsake organizacijske enote (Jocou in Lucas 1995, 

38). 

Juran (1995) je opozarjal, da s celovitim obvladovanjem kakovosti doseţemo samo 10 % 

polja moţnih izboljšav, če ostane omejeno le na ukrepe v operativni ravni, na primer v 

kroţkih kakovosti. In še pri tem sta potrebni podpora in spodbuda vršnega managementa 

organizacije. Če hočejo raziskati in izrabiti vse moţnosti, naj bi se vodje na vseh ravneh 

organiziranosti osebno vključili v poslovno-organizacijski sistem kakovosti in res opravljali 

svojo nalogo. Tudi v tem pogledu čisto po svoje drţi Parettovo načelo: prizadevanje 20 % 

ljudi, ki imajo v svojih rokah oblast in moţnost dajanja pobud, ima veliko večji učinek od 

prizadevanja številnih »izvajalcev«. Poleg tega je od njih precej odvisna tudi učinkovitost 

»izvajalcev« (Juran 1995, 156). 

Celoten proces obvladovanja kakovosti organizacij je usmerjen v proizvajanje izdelkov ali 

izvajanje storitev z namenom, čim bolj zadovoljiti potrebe potrošnikov. Kot navaja Ishikawa 

(1989, 48–49), samo zadovoljiti nacionalne standarde ali specifikacije, ni dovolj. Potrošniki 

morda niso zadovoljni z izdelki ali storitvami, ki ustrezajo standardom. Zahteve potrošnikov 

se menjajo iz leta v leto in tudi če se industrijski standardi menjajo, ne morejo slediti 

zahtevam potrošnikov. 

Tako se po Markiču (2004, 51) zasnova popolnega obvladovanja kakovosti in inoviranja 

proizvodnih procesov začne z načrtovanjem, ki izhaja iz kupčevih zahtev. Na inoviranje 

proizvodnih procesov je zmoţno odgovoriti s proizvodi, ki imajo značilnosti preseganja 

pričakovanj kupcev. Ko je proizvodni proces vzpostavljen, naj bi deloval tako, da se proizvod 
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ujema z odjemalčevimi zahtevami. Pri tem se odgovornost za proizvajanje izdelkov in storitev 

odlične kakovosti v katerikoli fazi procesa proizvajanja ne opira le na sluţbe kakovosti 

oziroma druge oblike organiziranja strokovnih nalog, temveč so izhodišče sodelavci, ki 

proizvajajo izdelek ali storitev in so odgovorni za njegovo kakovost. Vsak sodelavec 

pričakuje, da bo v svoji fazi proizvodnega procesa imel opravka z izdelkom ali storitvijo, ki je 

odlične kakovosti. 

Cilj celovite kakovosti je »doseganje vedno večjega zadovoljstva strank ob čedalje niţjih 

realnih stroških« (Verbič 1994, 34). Zato naj bi bila prizadevanja za kakovost usmerjena v 

dve smeri: v zniţevanje stroškov neustrezne kakovosti in uspešnejše poslovanje z boljšim 

zadovoljevanjem zahtev oziroma pričakovanj strank.  

Uveljavljanje celovitega obvladovanja kakovosti v storitvenih dejavnostih je bistveno teţje 

kot v izdelovalnem zaradi naslednjih razlogov (Verbič 1994, 85–87): 

 zaradi samih lastnosti je »proizvajanje« in kakovost mnogih storitev zelo teţko izmeriti, 

zato v storitvenih dejavnostih meritve kakovosti ponavadi ne opravljajo, niti si ne 

predstavljajo, kako naj bi to počeli, 

 ker je kakovost opravljene storitve ponavadi vezana na osebo, uvajanje meril kakovosti 

pri ljudeh sproţa občutek nezaupanja in morda celo ogroţenosti, zato je logično 

pričakovati odpor do spremembe, ki jih z managementom celovite kakovosti nujno 

vnašamo v organizacijo; 

 ker nadzor nad kakovostno izvedbo pogosto lahko izvaja le izvajalec storitve neposredno, 

zagotavljanja kakovosti ni mogoče doseči drugače kot s spreminjanjem individualnega 

odnosa do dela in obnašanja. Ker pa je kakovost dela posameznika odvisna tudi od 

kakovosti v verigi notranjih »dobaviteljev« in »odjemalcev«, je uspešnost celovitega 

obvladovanja kakovosti odvisna tudi od sprememb v skupinskem obnašanju. Projekti, ki 

zahtevajo spremembe posameznikovega in skupinskega obnašanja, pa spadajo med 

najteţje. 

Čeprav se lahko na različne načine oblikuje sistem zagotavljanja kakovosti, ki naj bi si ga 

vsaka organizacija ustvarila po meri, izidi iz ameriške raziskave le kaţejo nekaj skupnih 

značilnosti vršnih managerjev glede kakovosti v storitvenih dejavnostih (Verbič 1994, 85–

87): 

 podjetje ponavadi vodi vizionarski voditelj oz. manager, 

 trţno opredeljeno poslanstvo organizacije, 

 trţna usmerjenost je dejansko del kulture podjetja, ne pa modna muha, 

 razvita zavest, da se nezadovoljne stranke nerade vračajo, 

 usposobitev in široka pooblastila neposrednih izvajalcev storitve za razreševanje 

kupčevih pričakovanj, 

 izrekanje in podeljevanje priznanj za doseţke, 

 močna povezanost med doseţeno ravnijo kakovosti in finančno uspešnostjo.  
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Veliko laţje je izpolniti te pogoje, če se v organizaciji celovitega obvladovanja kakovosti 

lotevajo iz strateških razlogov zaradi zaostajanja za tekmeci, izgubljanja strank, upadanja 

dobičkov in podobno, kot pa, če se ne zavedajo nujnosti celovitega obvladovanja kakovosti 

kot pogoja za dolgoročen obstanek ali če po tem ni strateške potrebe (Verbič 1994, 85–87). 

Da bi podjetja in druge organizacije lahko bile uspešne v drţavno podprtem trgu kupcev, naj 

bi se prilagajale sodobnim razmeram delovanja. Sodobne razmere poslovanja zahtevajo od 

podjetij in drugih organizacij, da celovito spremljajo pogoje, ki so temeljni za njeno 

uspešnost. Pogojev, ki jih morajo izpolnjevati podjetja in druge organizacije, je vedno več, pa 

tudi odnosi med njimi so vedno bolj zapleteni (Markič 2004, 207). 

Gre zato za zamisel o podjetju ali drugi organizaciji kot navzven – v druţbeno in naravno 

okolje – odprtem poslovno-organizacijskem sistemu. Če je bilo v industrijski, in deloma še v 

poindustrijski druţbi zaznati prevladujočo usmeritev uspešnosti podjetij in drugih organizacij 

na izbor notranjih meril in standardov uspešnosti, pa v inovativni druţbi to ni več dovolj. V 

inovativni druţbi odločajo o uspešnosti podjetja in druge organizacije njeni kupci in/ali 

odjemalci (Markič 2004, 207). 

K potrošnikom usmerjena strategija kakovosti, ki prevladuje v današnji mednarodni menjavi 

in trţenju nasploh, je izid več dejavnikov (Feigenbaum 1985): 

 kljub ogromnemu porastu in raznolikosti ponujenih izdelkov in storitev obstaja danes trg 

kupca, na katerem o izbiri odloča potrošnik (kupec), 

 razvoj in uvajanje novih izdelkov/storitev sta danes hitrejša kot kdajkoli prej, stopnjo 

hitrosti pa narekujejo v organizacijah sami s prizadevanji, da bi z novimi 

izdelki/storitvami prva osvojila trg in si tako zagotovila svoj razvoj, 

 povečuje se mednarodna porazdelitev organizacij, ki so vodilne na področju kakovosti, 

zato kakovost »potuje brez posebnega potnega lista, nima narodnosti in je intelektualna 

lastnina ter vsem na razpolago« (Dubrovski 1989, 151–167). 

Tudi Musek Lešnik (2009a, 7) v svojem delu navaja, da naj bi vsaka pobuda na področju 

izboljšanja kakovosti storitev temeljila na štirih osnovnih korakih: 

1. prepoznati trenutna (in predvideti prihodnja) pričakovanja potrošnikov, 

2. prepoznati vrednost trenutnih storitev (zaznano vrednost, ki jo potrošniki pripisujejo  

trenutnim storitvam), 

3. pričakovanja razvrstiti po prioriteti (od najpomembnejših – ki največ prispevajo k zaznani 

visoki ali nizki kakovosti storitev – do manj pomembnih – ki manj prispevajo k zaznani 

vrednosti, so pa lahko pomembni končni »ocvirki«), 

4. na osnovi teh spoznanj narediti analizo vrzeli med obstoječim (kar je) in tistim, kar naj bi 

bila. 
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Celoten proces izboljšave storitev naj ne bi temeljil na odzivanju na trenutna pričakovanja 

potrošnikov, pač pa naj bi bil zajet v »vizionarsko dimenzijo«. To pomeni, da je treba 

razmišljanje o njihovih trenutnih pričakovanjih, potrebah in ţeljah nadgraditi z razmišljanjem 

o prihodnjih pričakovanjih in ţeljah; razmišljanje o vrednosti, ki jo pripisujejo trenutnim 

storitvam, pa nadgraditi z razmišljanjem o vrednosti, ki jo bodo pripisovali novim storitvam. 

Vseobseţen management kakovosti je z vidika storitvene organizacije proces, ki zajema 

aktivnosti zavestnega določanja, doseganja in nadziranja ciljev kakovosti v celotni 

organizaciji. Osnovne stopnje managementa kakovosti storitev so načrtovanje kakovosti, 

nadzor kakovosti in izboljševanje kakovosti (Snoj 2000, 176).  

Management celovite kakovosti obsega koordinirane aktivnosti, ki so povezane s planiranjem, 

nadzorom, zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti procesov in proizvodov, ter ima 

glavno odgovornost, da so cilji kakovosti, ki si jih v organizaciji postavijo, doseţeni na čim 

bolj učinkovit način (Marolt in Gomišček 2005, 9). 

Tako opredeljeni strateški smotri in cilji postanejo podlaga za načrt izboljševanja kakovosti, 

ki naj bi bil biti zasnovan po meri, dogovorjen, izvedljiv in časovno opredeljen (SMART – 

Simple, Measerable, Acheviable, Realistic, Target; preprost, merljiv, dosegljiv, realen in 

osredinjen). S planom predvidimo proces in izbor orodij, načine komuniciranja, vsebino in 

obseg izobraţevanja, sistem priznanj in nagrajevanj, načine motiviranja zaposlenih in 

angaţiranja vršnega managementa. Pri tem se je treba zavedati, da je izboljševanje kakovosti 

ves čas sestavni del poslovanja, ne pa od ostalega poslovanja ločena dejavnost, zato naj bi bil 

načrt povezan tudi s poslovnimi izidi (Ishikawa 1989, 48).  

Obvladovati kakovost pomeni razviti, načrtovati, proizvajati in servisirati kakovosten 

proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben in vedno zadovoljuje potrošnika. Da bi 

ta cilj dosegli, naj bi v organizaciji vsi sodelovali in pospeševali obvladovanje kakovosti, 

vključujoč vršni management, vse organizacijske enote v organizaciji in vse zaposlene 

sodelavce (Ishikawa 1989, 48). 

Kakovost je pojem, ki ima različne pomene za različne udeleţence v zvezi s proizvajanjem, 

menjavanjem in uporabo storitev. Ker pa so odjemalci tisti, ki usodno odločajo o preţivetju in 

razvoju vsake organizacije, je pri skrbi za kakovost storitev smiselno upoštevati predvsem 

njihove zaznave. Zato je z vidika trţenja smiselno, da v storitveni organizaciji upoštevajo, da 

odjemalci zaznavajo njene storitve kot izrazne celote njenih vrednot, vlaganj in kreativnih 

sposobnosti. Enako naj v menjavi dane protivrednosti razume kot izraze priznanja s strani 

odjemalcev. Storitve je treba obravnavati predvsem kot objekte zaznavanja, na katerih raven 

kakovosti vplivajo med drugim tudi vrednote, pričakovanja, emocije in sposobnosti 

zaznavanja tako ponudnika/izvajalca kot tudi odjemalcev. Z vidika kakovosti pa so storitve 

pomembne tudi kot osnova za vzpostavitev trajnejšega razmerja med partnerji v menjavi 

(Snoj 1998, 160–162). 
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Čeprav številne organizacije v opredelitvah svojih storitev navajajo psihološke dimenzije z 

vidika zadovoljevanja potreb odjemalcev, pa kljub temu razmišljajo o kakovosti teh storitev z 

vidika ţelenih fizičnih standardov (Haywood 1983, 166 v Snoj 1992, 202). Ti standardi 

obravnavajo takšne sestavine storitev, ki jih je lahko identificirati in izmeriti (na primer 

velikost in opremljenost sobe, število sončnih dni v mesecu, raznovrstnost obrokov hrane 

ipd.). Po mnenju Lewisa in Boomsa (1983, 99 v Snoj 1992, 202) je takšno obravnavanje 

kakovosti storitev napačno. Kakovosti storitev ne merimo po tem, kako obseţne in kako drage 

so. Pri kakovosti storitev ne gre zgolj za količinski vidik ravni storitev, ampak za celovito 

merilo tega, kako dobro storitve v vseh svojih razseţnostih na konsistenten način dosegajo 

oziroma presegajo pričakovanja odjemalcev.  

Če povzamemo razmišljanja do sedaj citiranih avtorjev, gre pri managementu celovite 

kakovosti predvsem za organizacijski pristop k stalnemu izboljševanju kakovosti z uporabo 

potrebnih orodij, ki vse udeleţence v organizaciji spodbujajo k prizadevanju, da čim bolj 

ustreţejo potrebam svojih odjemalcev. S svojim ravnanjem namreč ţelijo odličnost na 

področju kakovosti, zanesljivosti in v končni fazi tudi obvladovanju stroškov organizacije. 

Management celovite kakovosti je skupek dela in prizadevanj vseh zaposlenih, ki privablja 

kupce in vpliva na njihovo zvestobo ter zagotavlja trajen uspeh delovanja organizacije. Pri 

tem je na prvem mestu pomembno upoštevanje ţelja in zahtev odjemalcev, ki jim je dejavnost 

namenjena in ne usmeritev ter načel organizacijskih predpisov.  

Zlasti v storitvenih dejavnostih, kjer je kakovost opravljene storitve poleg fizično merljivih 

standardov ponavadi vezana tudi na psihološke dimenzije, lahko management pričakuje odpor 

zaposlenih do uvajanja sprememb, kar pomeni poseg v individualnost posameznega izvajalca 

storitve, to pa spada med najteţje zadeve v organizaciji. Poleg strokovnosti so pomembne tudi 

osebne vrednote, kot so emocije, čustva, etika, sposobnosti zaznavanja in empatija izvajalcev 

storitev. Končni izid managementa celovite kakovosti pa so zadovoljni odjemalci, katerih 

pričakovanja v zvezi s kakovostjo opravljenih storitev so izpolnjena glede na ţelena merila.  

Za management celovite kakovosti so odgovorni lastniki in vršni management organizacije, 

ključni za njegovo udejanjanje pa so neposredni izvajalci, sodelavci. Pri tem naj bi vršni 

managerji prevzeli odgovornost za ustvarjanje pogojev in spodbujanje obvladovanja 

kakovosti posameznikov. 

2.1.5 Vloga managementa pri obvladovanju kakovosti storitev 

Način razmišljanja in delovanja managerjev v organizacijah, da je za uspešno delovanje 

organizacije pomembna zgolj optimalna funkcijska struktura organiziranosti, se je pričel 

spreminjati ob ugotovitvah teoretikov managementa (Crosby 1979, Markič 2004, Marolt 

1994), da je takšen način dela suboptimalen in neučinkovit. Tako imenovani vertikalen 

(funkcijski) pogled prikazuje namreč zgolj strukturo organiziranosti in ne prikazuje načina 
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njenega delovanja, odjemalcev in dobaviteljev ter aktivnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost. 

Kot odgovor na tovrstno neučinkovitost se je pojavil t. i. procesni ali sistemski pristop, ki 

omogoča celovit prikaz delovanja organizacije. S prehodom v procesno organiziranost 

doţivljajo organizacije in njihovi managerji ter zaposleni bistvene spremembe v načinu 

delovanja, od katerih je najpomembnejši osredinjenost na odjemalca, široko opredeljen opis 

delovnih aktivnosti zaposlenih, delo v timih, razmišljanje in delovanje v okvirih procesov, 

sledenje ciljev procesov, ocenjevanje uspešnosti in nadomestilo na podlagi izidov dela ter 

vodenje s sodelovanjem in mentoriranjem (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2008, 106–

109). 

Kakovost izdelka ali storitve naj bi bila izid skrbnega planiranja, brezhibne izvedbe in 

stalnega nadzora. Kakovost se ustvarja s skupnim in sistematičnim pristopom vseh 

udeleţencev v procesu. Učinkovitost poslovno-organizacijskega sistema kakovosti bo 

zagotovljena le s popolno podporo vršnih managerjev. Vršni managerji naj bi pri uvajanju 

kakovosti aktivno sodelovali in tako postali zgled vsem zaposlenim sodelavcem (Vujošević 

1996, 18). Odločilnega pomena za dobro opravljeno delo sta motivacija pri delu in osebno 

zadovoljstvo zaposlenih.  

Določene ravni kakovosti v organizacijo ne moremo vpeljati »čez noč«, ampak se tega 

lotevamo postopno z ugotavljanjem zadovoljstva strank, izboljševanjem komunikacijskih 

tokov znotraj in zunaj organizacije, usposabljanjem zaposlenih, sistematičnim spremljanjem 

in analiziranjem zadev ter z izdelavo internih navodil in standardov kakovosti. Spremembe so 

posledica uvajanja standardov, podeljevanje nagrad in priznanj, usposabljanje in 

izobraţevanje, komuniciranje in pozitiven zgled vršnih managerjev (Verbič 1994, 106–107).  

V današnjem času govorimo o kakovosti in uspešnosti poslovanja na drugačen način kot v 

preteklosti (Micklethwait in Wooldridge 2000, 2–6). Bolj poudarjamo pomen organizacijske 

kulture, smisla dela, predanosti organizaciji, delu z ljudmi, inovativnosti, kadrovanju, 

izobraţevanju, zaupanju med posamezniki v organizaciji in podobno. Tudi v preteklosti se je 

govorilo in pisalo o tovrstnih vrednotah, vendar je bolj veljalo prepričanje, da se s tovrstnimi 

zadevami ukvarjajo bolj managerji srednjega in niţjega nivoja organiziranosti, vršni 

managerji pa da se posvečajo predvsem strategiji, strukturi in managerskim sistemom.  

Tudi Markič (2004, 278) trdi, da managerski procesi danes, tudi v razvitejših gospodarskih 

prostorih, niso povsod naklonjeni inoviranju, saj so obstoječi načini vrednotenja sodelavcev 

usmerjeni k nagrajevanju učinkovitosti rutinskega dela in ne k eksperimentiranju. Managerski 

procesi se osredinjajo raje na najmanjšo moţno mero različnosti, ki je kratkoročno morda 

manj tvegana, toda dolgoročno pogubna. Zato ţelijo ohranjati obstoječe stanje in so 

nenaklonjeni spremembam. Vsaka sprememba v podjetju ali drugi organizaciji, četudi zelo 

koristna, se normalno začne s soglasjem vršnega managementa, vendar so managerski procesi 

pogosto še vedno zasnovani za vsiljevanje konsenza, enakomernosti in kontinuitete.  
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Pribliţno 90 % vseh obstoječih problemov v organizacijah nastane zaradi zastarelega in zato 

neprimernega managementa (ukazovalnega namesto sodelovalnega) (Markič 2004, 283). 

Crosby (1989, 124–141) v svojem delu govori o vlogi managementa pri uvajanju in 

vzdrţevanju kakovosti v organizaciji. Poudarja pomembnost, da management s sodelavci, ki 

operativno izvajajo operacije, vzpostavi kontakt in spodbuja sodelovanje ter ga stalno krepi. 

Pomembne lastnosti vsakega poslovodnega kadra so učenje, sodelovanje, pomoč, poslušanje, 

uresničevanje, izraţanje, sledenje, ustvarjanje in pretvarjanje, zlasti pa poštenost in 

dobrosrčnost. Treba je začeti na hierarhičnem vrhu, če hočemo doseči koristne izide z 

učinkovitim vodenjem kakovosti. Posamezniki na niţjih ravneh organiziranosti lahko 

pripomorejo k razpadanju kakšnega procesa, vendar pa bistveno ne morejo vplivati na 

izboljšanje izdelka ali storitve, v kolikor v organizaciji oz. managementu nimajo 

vzpostavljenega pravega odnosa do kakovosti in nadzora nad izvajanjem kakovostnih 

izdelkov ali storitev. 

Enak pogled na sodobni management in organiziranost delita tudi Ghoshal in Bartlett (1997, 

45):  

»V osrčju tega občutka je preprost, vendar korenito spremenjen pogled, ki tvori osnovo 

managerske miselnosti, predstavljene v tej knjigi: miselnost, da pomeni management, bolj kot 

karkoli drugega doseganje ciljev s pomočjo ljudi. To ne pomeni, da so premlevanje številk, 

analiziranje trendov in aktivnosti prestrukturiranja brez prave vrednosti. Vendar so vse te 

tradicionalne dejavnosti managerje vse predolgo odvračale od njihove najosnovnejše in 

najdragocenejše vloge, to je, da znajo pritegniti, motivirati, razvijati in obdrţati posameznike z 

redkimi in dragocenimi znanji in veščinami. Ta vloga je hkrati preprosta in zelo zapletena. Prav ta 

vloga pa je osrednjega pomena pri ustvarjanju in upravljanju individualizirane korporacije, to je 

organizacije, ki predstavlja naslednjo generacijo managerskega izziva.« 

Horowitz in Jurgens Panak (1997, 10–11) na podlagi dveletne raziskave na področju 

kakovosti storitev v raziskovanih podjetjih povzemata nauke, kako naj v podjetjih ravnajo, da 

bodo izboljšali kakovost storitev. 

Njegova spoznanja (prav tam) prinašajo naslednje ugotovitve: 

 podjetje, vodilno na področju kakovosti storitev, naj bi bilo nenehno aktivno, njegovo 

delovanje naj bo naravnano k zadovoljstvu strank, bistvenega pomena je organizacijska 

kultura in klima, 

 nenehno vzdrţevanje takšnega stanja zahteva voditelje (ne samo managerje) z neizmerno 

energijo in delovnim zanosom, 

 zaposlene ni dovolj samo pridobiti, temveč jim je treba na poti do cilja tudi pomagati, 

strategija podjetja, v katerem so se odločili za vrhunsko kakovost storitev, naj bi temeljila 

na poglobljeni analizi pričakovanja strank, 

 srednji managerji naj bi imeli prostost in potrebna pooblastila, ki jim omogočajo 

uresničevanje zainteresiranosti za doseganje uspehov,  
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 napredek je treba izmeriti, saj poznavanje doseţkov in smernic spodbuja zaposlene in jim 

pomaga pri doslednem upoštevanju prednostnih nalog, 

 tehnologija naj bi koristila uporabniku in naj ne bi bila zgolj »v okras«, 

 pomembno je izobraţevanje in usposabljanje, tako pri strokovnih delih kot pri mehkih 

veščinah. Zaposleni naj bi se poleg strokovnih del učili npr. tudi sprejemati stranke, 

obravnavati njihove pritoţbe, odgovarjati na njihova vprašanja in podobno. 

Simčič in Hussein (2007, 218–224) v svojem delu pišeta o »uokvirjenosti« miselnih procesov, 

ki pripeljejo managerje do odločitev, ki niso tako kakovostne, kot bi lahko sicer bile, če bi 

razmišljali proţno in odprto. Managerje t. i. uokvirjenost pripelje do niţje kakovosti ţivljenja, 

padca ţivljenjske energije, kot motorja novih idej, pogostejših depresij zaradi enoličnosti dela, 

manjših prodajnih sposobnosti, saj managerji in ključno osebje, zadolţeno za npr. prodajo, ne 

spoznavajo novih prodajnih pristopov do potrošnika ter slabega vodenja in oslabitve 

organizacije kot celote. Če se takšni ljudje nahajajo v vlogi managerja, so tudi nezainteresirani 

za kakršnekoli spremembe, saj obstoječe stanje obvladajo in ne čutijo potrebe po njem, ker bi 

jih preveč vznemirilo, destabiliziralo in jim odvzelo preveč časa in energije, da bi stvari 

povrnili v ţe ustaljen okvir delovanja Zato imajo najpomembnejšo vlogo pri uvajanju 

poslovno-organizacijskega sistema kakovosti vsekakor vršni managerji. Vršni managerji naj 

bi vzpostavili organiziranost, usmerjeno k odjemalcu. Zavedali naj bi se , da so odgovorni za 

stalen razvoj na področju celovitega zagotavljanja kakovosti. Če vršni managerji organizacije 

v svojem programu nimajo jasno določene politike kakovosti, si teţko zamislimo uspešno 

delo pri celovitem zagotavljanju kakovosti. Zato je učinkovita kakovost mogoča le s 

pravilnim vodenjem. Strokovnjaki za kakovost lahko le strokovno vodijo zadeve ter jih 

usmerjajo in usklajujejo. Operativno planiranje, organiziranje in vodenje ter sam nadzor pa 

naj bi potekali od vrha organiziranosti navzdol. Kakovost naj bi se uvajalo hkrati na vseh 

strokovnih področjih in na vseh nivojih organiziranosti. Vodenje kakovosti naj bi postalo del 

celovitega managementa organizacije. Vršni manager naj bi v kakovosti prepoznal/se zavedal, 

da je ena glavnih moţnosti za izboljšanje uspešnosti poslovanja. Za spremembo odnosa do 

kakovosti je potrebno (Simčič in Hussein 2007, 218–224): 

 lastno spoznanje, da je takšno delovanje priloţnost za doseganje ţelenega stanja 

(pozitivnega poslovanja), 

 zavedanje pritiska odjemalcev proizvodov ali trga, da ne bo zaradi slabe kakovosti več 

mogoče prodajati svojih izdelkov oz. storitev in  

 spoznanje vršnega managementa, da je slaba kakovost glavni razlog za slabo poslovanje.  

Management naj bi zagotovil, da bo kakovost postala del organizacijske kulture. Uspeh 

poslovno-organizacijskega sistema kakovosti je odvisen od ljudi, saj se kakovost ne more 

zagotoviti, če nima podpore pri ljudeh. Še s tako popolnimi poslovno-organizacijskimi sistemi 

ne moremo izboljšati poslovanja, če se pred tem ne spremeni miselnost ljudi oziroma njihova 

privrţenost novim idejam. Če se ugotovi, da zaposlenih kakovost ne zanima, je to posledica 

njihovega občutka, da management smatra kakovost kot nepomembno. Vsem zaposlenim, 



Teoretični del 

24 

tudi vršnemu managementu, je treba predstaviti bistvo in nujnost sprememb pri zagotavljanju 

celovite kakovosti na vseh področjih poslovanja (Vujošević 1992, 22). 

Feigenbaum (1985 v Andrejčič in Jesenko 1987) na primer navaja naloge poslovodnih 

sodelavcev v zvezi s kakovostjo:  

 sproţiti in voditi proces kakovosti, takšen proces naj bi se začel z vrha organiziranosti 

organizacije; bolj kot k učinkovitosti naj bi bili usmerjeni k potrošniku;  

 usvojiti in razširiti stališče, da je kakovost proces, ki se izvaja skozi vse funkcije 

organizacije;  

 zagotoviti sodelovanje vseh zaposlenih sodelavcev in zunanjih udeleţencev;  

 skrbeti za nabavo tehnologije, s katero bo mogoče uresničiti zasnovo kakovosti.  

Managerjeva najpomembnejša dejavnost je odločanje, zato je temeljni proces vršnega 

managementa odločitveni proces. Njegovo dejavnost določa raven, na kateri poteka in je 

politična, strateška, taktična ali operativna. Proces managementa je koordiniranje, 

kontroliranje, organiziranje, motiviranje, planiranje in informiranje, normativni management 

poteka na najvišji upravljalno-managerski ravni iz izhodišč vizije. Razgradi se v temeljno 

politiko organizacije. Strateški in strategijski management je usmeritveni in se nanaša na 

iskanje, ustvarjanje in obvladovanje usodnih sposobnosti organizacije. Operativni 

management se odvija na izvajalni ravni s poudarkom na ekonomiki proizvodnih procesov. 

Organizacijska in ukazovalna hierarhija sta procesa nenehne soodvisnosti in prepletanja 

(Markič 2004, 280–281). 

Vršni management lahko mnogo pomaga v svojih podjetjih, ne samo s tem, da se uspešno 

spopada z zapletenimi zunanjimi vplivi na trgu, ampak da izboljša stanje znotraj podjetja 

(Marolt 1994, 8). 

Od vseh vodij na vseh ravnih organiziranosti je odvisno, ali se bo gibanje, ki ga bodo sproţili, 

razmahnilo ali pa bo, nasprotno, hitro splahnelo, ali bo plamen gorel ali bo zaradi 

pomanjkanja kisika ali goriva ugasnil. To je pravi trenutek za vrtenje Demingovega kroga: 

načrtovati, izvesti, ugotoviti izide, ustrezno delovati. Na podlagi analize ali diagnoze vsak 

vodja za svojo enoto – upravo, sluţbo, delavnico ali pisarno – izdela načrt za izboljšanje 

kakovosti. Načrtuje in porazdeljuje potrebne vire. Skrbi za njegovo uresničenje in je zlasti 

pozoren, da vsakič, ko je treba, odigra vlogo razsodnika in zapovednika (Juran 1995, 158). 

Management naj v organizaciji daje mnogo večji poudarek preprečevanju kot »popravilu« 

slabo izvedene storitve. Neustrezno storitev je pogosto teţko ali je sploh ni moţno popraviti. 

Npr. napačna diagnoza bolezni, napaka voznika pri voţnji itd. (Marolt 2005, 143–144). 
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2.1.6 Vloga zaposlenih in pomen človeških sposobnosti pri obvladovanju kakovosti v 

organizaciji 

Organizacija izraţa svojo kakovost poslovanja na vseh področjih svojega delovanja, zlasti pa 

v neposredni interakciji z odjemalci, zaradi katerih organizacija sploh obstaja. Zlasti 

organizacije, ki opravljajo storitveno dejavnost, so na tem področju še posebno občutljive. 

Kontaktno osebje naj bi poleg strokovnega znanja obvladalo še psihološke dejavnike ravnanja 

z odjemalci. Tako naj bi bilo osebje pri opravljanju storitev v neposrednih odnosih z 

odjemalci predvsem profesionalno, tako na strokovnem kot psihološkem področju. Kakor piše 

Snoj (2000, 67) ima kontaktno osebje pri povezovanju organizacije s poslovnim okoljem dve 

temeljni vlogi: informiranje in zastopanje. Na eni strani namreč zbira informacije iz 

druţbenega okolja in jih posreduje v organizacijo, po drugi strani pa informira druţbeno 

okolje o zadevah, ki so pomembne za poslovno okolje in za organizacijo samo. Hkrati so 

kontaktne osebe tudi predstavniki vseh zaposlenih v organizaciji kot tudi njenih lastnikov. 

Takšni vlogi zahtevata primeren status in ustrezno usposobljenost prodajnega osebja v 

organizaciji.  

V storitveni dejavnosti je treba posebno pozornost nameniti ljudem, ki so v neposrednem 

stiku z zunanjim kupcem. Ti ljudje predstavljajo organizacijo in lahko v veliki meri vplivajo 

na uspešnost poslovanja ter ustvarjajo ugled organizacije. Kupcem je najbolj na očeh prav 

njihovo obnašanje, znanje in sposobnost prilagajanja njihovim zahtevam. Če so zaposleni, ki 

pridejo v stik s kupcem, nezainteresirani glede zahtev in ţelja kupcev, če niso strokovno 

usposobljeni, da bi lahko kupcu posredovali potrebne informacije, če so nevljudni ali niso 

pripravljeni pomagati kupcu, potem bo tudi organizacija imela slab ugled. Zaposleni, ki so v 

direktnem stiku s kupci, najbolje poznajo zahteve in ţelje kupcev. Njihove informacije so za 

organizacijo izredno pomembne, ker se na njihovi osnovi laţje odloča o izboljšavah, ki bodo 

povečale zadovoljstvo kupcev (Marolt 2005, 143–144). 

Vendar ni vse odvisno samo od »frontne linije« osebja, ki je v direktni interakciji z 

odjemalcem. Verbič (1994, 47) v svojem delu navaja, da je delo izvajalcev storitve odvisno 

tudi od kakovosti dela njihovih sodelavcev – notranjih dobaviteljev. Zato se program 

kakovosti ne sme ustaviti na prvi liniji, temveč mora zajeti vse zaposlene. Stranke namreč ne 

zanima, kaj se dogaja za »sceno«, čeprav je kakovostno opravljeno delo v prejšnjih fazah 

pogoj za kakovostno storitev. Uspešno vključevanje vseh zaposlenih v program kakovosti 

blaţi napetosti in trenja, do katerih prihaja med trţenjsko in ostalimi funkcijami.  

Enako meni tudi D'Egidio (v Snoj 2000, 65), da so število, pojavnost in naloge kontaktnega 

osebja odvisne od razmerij, ki jih bodo imeli z ostalimi sestavinami storitve. Kontaktno 

osebje v zvezi s storitvijo je redko zgolj posameznik. Brţ ko je sestavljeno iz več 

posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju storitve, je nujno ne samo opredeliti, kaj kdo dela, 

temveč tudi kdaj, kje, komu, na kakšen način in zakaj. Skratka, opredeliti je treba odnose med 

različnimi posamezniki. Slabi odnosi med kontaktnim osebjem imajo lahko katastrofalen 
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vpliv na njihovo obnašanje, na vzdušje in seveda na reagiranje odjemalcev v zvezi s 

storitvami. Zato ponudniki storitev prav iz teh razlogov večkrat avtomatizirajo storitve 

(bančni, prodajni avtomati), čeprav s tem prenesejo del bremena na ramena odjemalcev 

storitve. Takšna sprememba pa zahteva preveritev pripravljenosti odjemalcev na nov način 

izvajanja storitev. 

Managerji v podjetjih pogosto govorijo, kakšna bi morala biti organizacija prihodnosti. 

Njihova mnenja so podobna: organizacija je usmerjena v kupca, proces stalnih izboljšav je 

sestavni del njenega delovanja. Zaposleni morajo imeti različne spretnosti, naloge in 

neposredno odgovornost, zlasti pa dostop do informacij, ki jih za svoje delo potrebujejo. 

Strateška prednost organizacije je njen način organiziranosti, zaposleni se učijo, nujne so 

povratne informacije.  

Realnost pa se ţal velikokrat razlikuje od vizije: nezadostna informiranost kontaktnega 

osebja, ki mora za zadovoljevanje potreb odjemalcev, zlasti pri storitvah širokega spektra, 

pridobiti in obvladati veliko količino informacij, poleg tega pa je osnovna naloga kontaktnega 

osebja, da so vredni zaupanja, ker svoje delo poznajo in se dobro znajdejo v vsakem poloţaju. 

Horowitz in Jurgens Panak (1997, 20) temu pravita »ţar storitve«. Zaposleni, ki izgorevajo pri 

opravljanju storitev za stranke, so vredni zaupanja, sposobni, so motivirani in usmerjeni k 

človeku, saj poznajo svoje delo in se dobro znajdejo v vsakem poloţaju. Zaupanja vredni 

nameščenci so tisti, ki znajo pomiriti svoje stranke, kar je pomembno zato, ker ţeli biti vsaka 

stranka pomirjena, saj mora vedeti, da je tisto, kar kupuje, standardno in zanesljivo. Stik z 

zaupanja vrednim in dozdevno pristojnim prodajalcem zmanjšuje negotovost nakupa.  

Ker je za zaznavanje kakovosti storitve za stranko torej odločilen stik z izvajalci storitve, je 

treba ţe v razvoju storitve preučiti vsako točko neposrednega stika med stranko in izvajalcem 

storitve. Brezbriţna ali neprijazna izvedba lahko v očeh stranke razvrednoti kakovost storitve. 

Zato je treba predvsem neposredne izvajalce izobraziti in usposobiti ter jim poleg 

odgovornosti za kakovost dati tudi ustrezne pristojnosti. To se zgodi, če so zaposleni (Verbič 

1994, 47): 

 z doseţki organizacije redno seznanjeni, 

 zanje dobivajo priznanja ali nagrade, 

 se izobraţujejo in usposabljajo za razumevanje in izpolnjevanje nalog, 

 imajo pooblastila za sprejemanje odločitev. 

Za to, da izvajalci kvalitetno opravljajo svoje delo, pa jih je treba tudi motivirati. Tako je 

njihova motivacija odvisna od tega (Verbič 1994, 47):  

 koliko je opazen posameznikov učinek, 

 koliko je posameznik zmoţen opraviti nalogo z gotovostjo, da bo izid zadovoljiv, 

 ali mu opravljanje nalog pomeni toliko, da se mu posveti z vso predanostjo, ne pa 

odsotno in malodušno in 



Teoretični del 

27 

 koliko se posameznik lahko odloča, česa se bo lotil in kdaj bo to opravil. 

Tudi Horowitz in Jurgens Panak (1997, 20) pišeta o tem, da je treba delavce motivirati, saj so 

ti bolj pripravljeni odgovarjati na vprašanja strank in vloţiti več truda v zagotovitev njihovega 

zadovoljstva. Pristojni, a nemotivirani sodelavci so lahko popolnoma sposobni razrešiti 

kupčevo teţavo, vendar tega ne bodo opravili z enakim ţarom kot motivirani. Motivirano 

osebje se odziva s tolikšno prizadevnostjo, da so stranke hvaleţne podjetju, čeprav je podjetje 

krivo za nastale teţavo. Motiviranost, zaupanje in pristojnost ljudi še niso dovolj. Dober 

sodelavec lahko v sebi zdruţuje vse te lastnosti, vendar če jih ne usmeri v korist kupca, ravno 

tako škoduje kot nesposoben sodelavec. Dober sodelavec naj bi bil usmerjen k človeku in 

sposoben se vţiveti v njegovo koţo. Prisluhnil naj bi stranki, sprejemal njeno razlago in ves 

čas delal z enako vnemo in navdušenjem. Usmeriti se k človeku, pomeni z njim vsaj 

sočustvovati, če se ţe ne popolnoma vţiveti vanj.  

Crosby (1989, 70) o človekovem obnašanju pravi, da ljudje podzavestno zavirajo svojo 

intelektualno rast. Začnejo se zanašati na klišeje in navade. Brţ ko enkrat doseţejo stopnjo, na 

kateri se osebno udobno uskladijo z druţbenim okoljem, se prenehajo učiti in njihove zamisli 

se vrstijo v prazno, do konca njihovih dni. Morda napredujejo v organizacijskem smislu, 

morda so ambiciozni in prizadevni in morda celo delajo noč in dan. Vendar učijo se ne več. 

Vsi dogmatični, duševno omejeni, trmasti in brezkončno optimistični ljudje se prenehajo učiti. 

Zaradi tega naj bi bilo usposabljanje in izobraţevanje o kakovosti izrazito usmerjeno k 

izdelku, storitvi ali h kupcem, čeprav je v resnici namenjeno prizadetim posameznikom.  

Spremembe vodijo k spreminjanju v proizvodnih procesih, povzročajo večjo zapletenost in 

soodvisnost. Za starejše ljudi obstaja nevarnost strokovnega nazadovanja, saj se teţje 

prilagajajo nastalim spremembam. Uvedbe novih tehnologij spremljajo različni vidiki 

človekovega ţivljenja, kot npr. kvalifikacija, psihofizične obremenitve, poklicna sposobnost, 

odgovornost, medčloveški odnosi ipd., delo bo potekalo neprekinjeno, zmanjševalo se bo 

število zaposlenih, ki pa bodo delali vedno več. Mogoče bo skleniti tudi delovno razmerje na 

daljavo, kar poruši tradicionalno pojmovanje delovnega mesta in doma. Današnje 

kvalifikacijske strukture niso več v sozvočju z zahtevami novih informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (Markič 2004, 280). 

Tako so miselne ovire in kakovost odločitev, ki izvirajo iz njih, v organizacijah ustvarile vsaj 

dve vrsti ljudi: na eni strani zaposlene, ki delajo za organizacijo, na drugi strani pa najdemo 

ljudi, ki so zgolj na plačilni listi. Osebe, ki so na eni strani ločnice, se istovetijo z 

organizacijo, njeno vizijo in cilji, za tiste na drugi strani pa bi lahko dejali, da so odcepljeni od 

organizacije. Ta razmejitev ni razdelilna črta. Je navidezno razpršena in je z vsake strani 

videti drugačna in drugače tolmačena. Posledice miselnih ovir se kaţejo na različne načine. V 

obliki slabe kakovosti, ne samo izdelkov, temveč tudi odnosov znotraj podjetja, mnenju, da 

management in sposoben spraviti stvari v tek, da podjetje ne zmore obvladovati svojih 
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stroškov in zmanjšati neučinkovitosti, da so izdelki zastareli, da management nima dovolj 

sreče s predstavitvijo svojih idej in še bi lahko naštevali. Takšna miselnost nadalje vodi v 

značilnosti, ki se pojavijo v reakcijah, kot so: to ni moj problem, to ni moja odgovornost, to ni 

moj oddelek, vse skupaj je tako ali tako brez pomena ipd. Ljudje v takšnih podjetjih skrbijo le 

za svoje ugodje, udobje in lastne interese. Ne zanimajo jih interesi organizacije, njen razvoj in 

rast. Vsi zaposleni postanejo t. i. čuvaji. Pazijo drug na drugega in niso pripravljeni na 

eksperimentiranje ali preizkušanje in uvajanje novitet. Krivijo drug drugega in iščejo krivca, 

ne da bi se zavedali, da se krivec nahaja v njih samih. Posledice takšnega vedenja in 

obnašanja zaposlenih vodijo organizacijo v propad, nekvalitetne storitve in rešitve v podjetju, 

njene potrošnike do nezadovoljstva, pritoţbe kupcev pa ustvarjajo še dodatno napetost v 

organizaciji, v kateri je tako ali tako ţe teţko zadihati (Kramer in Levar 2008, 39–42). 

Bateson (1992, 261) navaja tri vrste obnašanja kontaktnega osebja, ki vpliva na zadovoljstvo 

odjemalcev, in sicer: 

 reagiranje osebja v zvezi z zamudami pri izvajanju storitev, 

 reagiranje osebja na potrebe oziroma ţelje odjemalcev in  

 (ne)primerne/(ne)potrebne geste oziroma aktivnosti osebja. 

Zanimivo pa je, da lahko osebje izboljša stopnjo zadovoljstva odjemalcev, če po neprimerno 

izvedeni storitvi poskuša iskreno popraviti napako. S takšnim obnašanjem namreč pogosto 

preseţe pričakovanja odjemalcev. 

Dvig kakovosti po Šostarju (2000, 73–74) najuspešneje in najhitreje doseţemo z zviševanjem 

zavzetosti za doseganje kakovosti pri vsakem posameznem delavcu. Ta se kaţe v poštenem in 

vestnem odnosu do dela, kar vodi k dvigu kakovosti.  

Zaradi svojega poznavanja odjemalcev je torej kontaktno osebje bistven vir idej v zvezi z 

razvijanjem novih oziroma preoblikovanjem obstoječih storitev. Vključevanje kontaktnega 

osebja v procese razvijanja oziroma spreminjanja storitev povečuje njihovo pripadnost in 

delovni elan (Snoj 2000, 67). Tako na področju ravnanja z odjemalci, kakor tudi na drugih 

področjih ne bi smeli čakati na to, da bodo izdelane kompleksne strategije, ampak bi se morali 

navaditi pozornega in zaupljivega poslušanja (Jocou in Lucas 1995, 72). Če odjemalcu ţe 

vnaprej ne zaupamo, postane naš nasprotnik, če pa ga prevaramo ali hudo razočaramo, ga 

spremenimo v svojega sovraţnika.  

Iz tega razloga naj bi si vsak v podjetju osebno prizadeval za zadovoljstvo uporabnikov 

njihovih izdelkov ali storitev, ne samo pri neposrednem opravljanju našega dela, temveč tudi 

ob vsaki priloţnosti, ko lahko posredno ali neposredno prispevamo k zadovoljstvu kupca ali 

boljšemu delovanju organizacije ali procesa.  

Z usmeritvijo organizacije, njeno filozofijo, vizijo, misijo in strategijo se ključni dolgoročni 

cilji organizacije zasidrajo v podzavest sodelavcev, s čimer se lahko izredno zmanjša čas 
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reagiranja organizacije na moţne probleme (Gabrijelčič 1995, 40). Probleme lahko sodelavci 

razrešujejo hitro, saj poznajo smer in smotre svojega delovanja in jim ni treba čakati na 

navodila ali odobritve svojih nadrejenih. Ukrepajo sami in se prilagajajo spremembam. S tem 

se poveča njihova pripadnost in identifikacija s podjetjem, kar posledično prinaša povečanje 

produktivnosti in izboljšanje ostalih področij poslovanja.  

2.1.7 Merjenje kakovosti storitev 

Na splošno ljudje nismo preveč navdušeni, da se naše delo meri in preverja. Vzroki za takšno 

miselnost so tudi v tem, da management izide merjenja uporablja bolj za destruktivne kot za 

konstruktivne namene. Po drugi strani pa brez merjenja management nima moţnosti 

ugotavljati odstopanj od zahtevanih standardov in proučevanje njihovih vzrokov. 

Organizacija, ki nagrajuje svoje delavce po učinku, mora imeti za nagrajevanje tudi 

objektivna merila, ki jih lahko pridobi le z merjenjem kakovosti poslovanja. Slabost 

managementa je velikokrat v tem, da na podlagi izmerjenega dela večkrat kaznuje delavce za 

nedoseganje začrtanih standardov, v primerih pa ko merjenje ni moţno ali je neizvršeno, pa 

večkrat kaznuje nadpovprečno dobrega delavca, nagrajuje pa podpovprečnega. Pri tem se 

sproţi nezadovoljstvo zaposlenih, ki imajo svoja merila glede nagrajevanja in tako se podjetje 

znajde v teţavah glede kakovosti storitev. 

Uvajanje kakovosti je smiselno, če doseţeno tudi merimo. Merjenje izidov je pomembno iz 

več razlogov (Ţurga 2002, 32): 

 če ne merimo izidov, ne moremo razlikovati uspeha od neuspeha;  

 če ne znamo prepoznati doseţkov, jih ne moremo nagrajevati;  

 če ne zmoremo nagrajevati doseţkov, potem verjetno nagrajujemo neuspehe oziroma 

slabo delo; 

 če ne znamo prepoznati doseţkov, se iz njih ne moremo učiti;  

 če ne znamo prepoznati slabega dela, ga ne moremo popraviti;  

 če znamo izide prikazati, laţje dosegamo podporo javnosti.  

Merjenje kakovosti storitev se razlikuje od merjenja kakovosti izdelkov, kar zahteva drugačen 

pristop k definiranju in merjenju storitev. Storitve so za razliko od izdelkov neotipljive, 

neločljive, spremenljive in minljive. Zaradi navedenih značilnosti je za merjenje kakovosti 

storitev najprimerneje meriti porabnikovo zadovoljstvo (Ţurga 2002, 32). 

Kakovost je merljiva s stroški kakovosti, nastalimi zaradi neustreznosti izdelka glede na 

potrošnikove zahteve, ali drugače: kakovost je merljiva s stroški nekakovosti (Crosby 1979). 

Tako postane kakovost vsekakor nekaj povsem drugega kot pa zgolj dobrost, primernost, 

povprečnost itd., saj dobi svoj konkretni izraz v vsem razumljivih številkah. Zato je kakovost 

»dosegljiva, izmerljiva, dobičkonosna entiteta, ki je lahko uvedena takoj, ko obstajajo 

določene naloge razumevanje in pripravljenost za delo« (Crosby 1979).  
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Ravno tako so sami odjemalci storitev pri ocenjevanju kakovosti teh lahko pristranski, saj 

običajno ocenjujejo kakovost na osnovi tistih sestavin storitev, za katere imajo občutek, da so 

kvalificirani za njihovo ocenjevanje. Tako na primer Lovelock (1984, 122) ugotavlja, da 

zdraviliško storitev ocenjujejo na osnovi kakovosti hrane, prijaznosti osebja, čistosti prostorov 

in v manjši meri na osnovi dejanske strokovnosti nege. Verbič (1994, 70) za merjenje 

kakovosti storitev predlaga nekaj različnih metod: 

 spraševanje: osebno, po pošti, po telefonu, 

 opazovanje: skriti kupci, 

 spremljanje reklamacij in pritoţb, 

 ugotavljanje zneska danih odškodnin, 

 spremljanje zvestobe stranke. 

Izbira metod je odvisna predvsem od velikosti organizacije, obstoječega informacijskega 

sistema v organizaciji, predvidene višine sredstev, ki jih namerava organizacija porabiti za ta 

namen, časa, v katerem naj bi bili podatki na voljo ipd. Treba je upoštevati prednosti in 

slabosti posameznih metod in poskusiti čimbolj omejiti morebitne napake, ki vplivajo na 

izide. Na voljo so trije osnovni pristopi (Verbič 1994, 70): 

 natančno pripravljen plan zbiranja podatkov predvidi takšne metode, ki omejijo vsak 

posamičen vzrok napake; 

 celotno napako zmanjšamo tako, da poskusimo izravnati učinke posameznih napak; 

 izmeriti ali oceniti obseg in vpliv posamezne napake ter ju upoštevati pri interpretaciji. 

Raziskave kaţejo, da sodi skrb za kakovost med najpomembnejše strateške naloge v 

organizacijah. Tudi pri opredeljevanju kakovosti je treba upoštevati vidik odjemalcev. Iz tega 

vidika je kakovost zmes objektivne, »trde« kakovosti, ki jo je moţno laboratorijsko ali 

drugače izmeriti in subjektivne, »mehke« kakovosti, ki je prepuščena zaznavanju 

posameznega, subjektivnega odjemalca. Med pristopi pri opredeljevanju kakovosti storitev je 

najbolj ustrezen integrativni pristop, ki enači kakovost z vrednostjo storitev. Vrednost storitev 

v tej zvezi pa je odjemalčeva celovita ocena tega, kar je dobil za tisto, kar je dal (Klaus 1985, 

23 v Snoj 2000, 76). 

2.2 Zadovoljstvo odjemalcev 

2.2.1 Opredelitev zadovoljstva odjemalcev 

»Samo en šef obstaja: potrošnik. Ki lahko odpusti kogar koli v podjetju, od direktorja 

navzdol, preprosto s tem, da gre zapravljat svoj denar nekam drugam«, pravi Sam Walton, 

ustanovitelj Walmarta. Potrošnik je za organizacijo najpomembnejša oseba, zatorej je skrb za 

potrošnikovo zadovoljstvo osrednja naloga katere koli organizacije. 
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Po Kotlerju (1998, 40) je zadovoljstvo stopnja človekovega počutja, ki je posledica 

primerjave med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji.  

Jocou in Lucas (1995, 24) pravita, da zadovoljiti pomeni z zanesljivostjo izdelkov in 

ugodnostjo njihove uporabe uporabniku dokazati, da je dobro izbral. 

Dubrovski (1997, 407) definira zadovoljstvo kot »kognitivno stanje, izvirajoče iz ustrezne ali 

neustrezne nagrade za pretrpljeno ţrtev v nakupni situaciji. Pri tem je ustreznost posledica 

primerjave dejanskega preteklega nakupa ali izkušenj v potrošnji z nagrado, ki je bila 

pričakovana od znamke določenega izdelka kot napovedane moţnosti zadovoljitve motivov. 

Vključuje ne samo nagrado v obliki porabe izdelka določene znamke, marveč tudi vsako 

drugo nagrado, prejeto v nakupnem in potrošnem procesu. Zadovoljstvo je torej generator 

ponovnih nakupov in vseh tistih prednosti za organizacijo, ki so potrebne za njen obstoj in 

razvoj. 

Po ugotovitvi American Society for Quality Control (Garvin 1988, 24) se zadovoljstvo v 

zvezi z določeno storitvijo oblikuje ves čas njenega delovanja in ne samo v času nakupa. 

Predpostavljamo lahko, da je zadovoljstvo z določeno storitvijo koncept, ki nastaja tudi skozi 

učinkovanje izidov delovanja te določene storitve. To učinkovanje pa lahko traja daljše 

obdobje. Pri dolgotrajnem učinkovanju se vtisi v zvezi s konkretno storitvijo »mešajo« z 

zadovoljstvom pri uporabi drugih tovrstnih storitev istega ponudnika/izvajalca ter z 

zadovoljstvom ob uporabi konkurenčnih storitev oziroma izdelkov. 

Razumevanje, kako doseči zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev, je glavna naloga 

raziskovalcev in praktikov, ki proučujejo njihovo obnašanje. Ravno zaradi tega se dandanes v 

uspešnejših organizacijah usmerjajo predvsem na kar najbolj popolno zadovoljevanje 

odjemalčevih potreb. Tekmovanje, kdo bo dosegel večje odjemalčevo zadovoljstvo, postaja 

najpomembnejši cilj pri uspešnejših organizacijah, saj je stopnja zadovoljstva odjemalcev 

glavni kazalnik kakovosti poslovanja podjetja ali druge organizacije (Harrell 2002, 38). 

Nekateri avtorji obravnavajo zadovoljstvo odjemalcev v tesni povezavi s kakovostjo 

ponujenih izdelkov oziroma storitev. Tako Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988, 16) 

povezujejo zadovoljstvo odjemalcev in kakovost storitev kot koncept, ki je vezan na 

konkretno okoliščino v zvezi z uporabo neke storitve. Ko se pri posamezni vrsti storitev 

določene organizacije – ponudnika/izvajalca storitev kaţe konstantno zadovoljstvo 

odjemalcev v zvezi z ravnijo delovanja teh storitev, lahko govorimo o njihovi dejanski 

kakovosti. 

Tudi Snoj (1998, 158–159) v svojem delu pravi, da so meje med konceptoma zadovoljstva 

odjemalcev s storitvami in kakovosti storitev, obravnavane z vidika potreb odjemalcev, 

pravzaprav nedorečene. Gradnja stališč s pomočjo vplivanja na zadovoljstvo odjemalcev je 

zlasti pomembna pri prvi izkušnji odjemalcev z določenimi storitvami. V literaturi s področja 
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marketinga in obnašanja odjemalcev je pogosta zmeda pri uporabi konceptov »zadovoljstvo 

odjemalcev« in »kakovost« v primerih, ko je kakovost obravnavana z vidika zadovoljevanja 

potreb odjemalcev. V takih primerih oba koncepta enačijo. Nedvomno je zadovoljstvo 

odjemalcev s storitvami legitimna sestavina ocene kakovosti storitve. Če jih obravnavamo iz 

marketinškega zornega kota, je zadovoljstvo s storitvami pravzaprav merilo kakovosti 

njihovega delovanja. 

Povezavo zadovoljstva odjemalcev in kakovosti storitev obravnava v svojem članku tudi 

Kavran (2001), ki navaja, da je prvi pogoj za doseganje zadovoljstva odjemalcev kakovostna 

storitev oziroma izdelek, pravzaprav kar celovita kakovost v podjetju, kar mora zaznavati tako 

potrošnik kot tudi zaposleni v podjetju. Kakovostna storitev oziroma izdelek bo vodila do 

zadovoljstva, verjetna posledica pa je tudi lojalnost potrošnikov.  

Profesor Claes Fornell z Univerze v Michiganu je izvedel raziskavo, ki meri zadovoljstvo 

kupcev na ravni panoge. Njegove ugotovitve so naslednje (Kotler 1998, 43): 

 Zadovoljstvo kupcev je manjše v tistih panogah, ki oskrbujejo heterogeni trg s homogeni 

izdelkom. Po drugi strani pa uţivajo panoge, ki dobavljajo visokokakovosten homogen 

izdelek na homogeni trg, visoko stopnjo kupčevega zadovoljstva. 

 Zadovoljstvo kupcev je manjše v panogah, kjer je za kupca zelo drago, če ţeli zamenjati 

dobavitelja. Prisiljeni so kupovati od dobavitelja celo, če niso zadovoljni. 

 V industrijskih panogah, ki so odvisne od ponovnih nakupov, je običajno zadovoljstvo 

kupcev večje. 

 Ko podjetje veča svoj trţni deleţ, se lahko zadovoljstvo kupcev zmanjša. To se zgodi, ko 

pritegne kupce, ki imajo različne zahteve za nakup dokaj homogenega izdelka. 

Če povzamemo mnenja navedenih avtorjev, lahko o zadovoljstvu odjemalcev govorimo kot o 

emocionalni reakciji posameznikov, ki na podlagi subjektivne ocene, sestavljene iz 

pričakovanj posameznika, izkušenj s preteklimi nakupi in primerjave s konkurenčnimi izdelki 

oziroma storitvami opredeljujejo svoje zadovoljstvo. Zadovoljstvo je torej eden izmed najbolj 

ţelenih izidov, ki si ga podjetje v odnosu s potrošnikom ţeli. Zadovoljni potrošniki so za 

podjetje kandidati za ponovne nakupe izdelkov ali storitev, za potrošnika samega pa pomeni, 

da mu podjetje nudi ugodje in varnost, ki ju potrebuje za zadovoljevanje svojih potreb. 

2.2.2 Nezadovoljstvo odjemalcev 

Če opredeljujemo zadovoljstvo kot eden najbolj ţelenih dejavnikov za poslovanje 

organizacije, pa je nezadovoljstvo odjemalcev pojem, ki negativno vpliva tako na odjemalca 

samega kot tudi na prihodnost organizacije. Nezadovoljstvo odjemalcev ne povzroči samo 

odhoda odjemalca, s čimer posledično odide tudi finančna korist, ki jo prinaša, negativne 

občutke in izkušnje razočarani odjemalec širi okoli sebe tudi drugim odjemalcem, s čimer 
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povzroči negativno zavedanje tudi drugih odjemalcev, ki so posledično še bolj pozorni na 

kakovostno poslovanje organizacije.  

Nezadovoljni odjemalci so tisti, ki jim organizacije posvečajo precej manj pozornosti, kolikor 

so odjemalci sami prepričani, da si jo zasluţijo. Število nezadovoljnih odjemalcev je teţko 

meriti, saj vsak odjemalec ne naslovi pritoţbo o nezadovoljstvu na organizacijo. Po nekaterih 

raziskavah je v povprečju na vsakega potrošnika, ki se pritoţi, 25 takšnih, za katere podjetje 

ne ve, da so nezadovoljni (Musek Lešnik 2007, 17). Velikokrat obstaja v organizacijah 

napačno prepričanje, da nezadovoljnih odjemalcev ni, saj prevladuje miselnost, da je 

odjemalec, ki ne izrazi svojega zadovoljstva, zadovoljen. To implicitno prepričanje nikakor ne 

drţi: med potrošniki z manjšimi teţavami (deloma nezadovoljnimi) se jih v povprečju kar 97 % 

ne pritoţi. Tudi med bolj nezadovoljnimi, tistimi, ki so doţiveli večje teţave, se jih ne pritoţi 

več kot 30 odstotkov (Musek Lešnik 2009f). 

Nezadovoljni potrošniki so skupina, ki jim večina organizacij posveča dosti manj pozornosti, 

kot bi bilo primerno. Razlogov za to, da bi se ukvarjali z njimi, je po mnenju Musek Lešnika 

veliko: 

1. Predvsem jih je veliko več, kot se zdi po pritoţbah, ki jih naslovijo na organizacijo. Na 

vsakega potrošnika, ki se pritoţi, jih v povprečju pride 25, za katere organizacija ne ve, 

da so nezadovoljni (nekateri od teh 25 potrošnikov brez besed odidejo drugam, ne da bi 

jih organizacija imela priloţnost zadrţati, ker preprosto ne ve zanje). 

2. Povprečna organizacija letno izgubi 20 % svojih potrošnikov, glavni vzrok za to pa je 

prav nezadovoljstvo. 

3. Več kot 90 % zelo nezadovoljnih potrošnikov se nikoli ne vrne. 

4. Zelo nezadovoljen potrošnik v povprečju svojo izkušnjo pove 8 do 16 drugim ljudem (s 

pomočjo interneta lahko ta številka vrtoglavo zraste), medtem ko tudi najbolj zadovoljen 

potrošnik razdeli izkušnjo v povprečju le 5 do 6 ljudem. 

5. Odvisno od področja in dejavnosti, so stroški za pridobivanje novega potrošnika lahko do 

6 krat (ali celo več) večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu (obdrţanemu) 

potrošniku. Običajno je ceneje prepričati nezadovoljnega potrošnika, da ostane, kot 

pridobiti novega.  

6. Zmanjšanje števila »odhodov« potrošnikov le za 5 % lahko vpliva na 25 do 85 % (po 

nekaterih raziskavah tudi do 125 %) višji dobiček.  

Vzroki za nezadovoljstvo enako kot pri zadovoljstvu tičijo v skupku več dejavnikov, ki so 

subjektivni in odvisni od posameznikovih pričakovanj, ki v primeru nezadovoljstva ostajajo 

neizpolnjena. Subjektivnost je zlasti vidna v tem, ker je vzrok teţko iskati ali v odjemalcu 

samem ali v poslovanju podjetja. Nezadovoljstvo se običajno ne kaţe le v enem izmed 

dejavnikov poslovanja organizacije temveč je to skupek delovanja več dejavnikov, ki 

povezano pri odjemalcu povzročijo subjektivni vtis neizpolnjenih pričakovanj in ki pretehtajo 

tiste vidike, s katerimi je odjemalec sicer zadovoljen. Zato je ključna naloga organizacije, da 
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prepozna ponavljajoča se nezadovoljstva odjemalcev in temu ustrezno ukrepa v skladu s svojo 

strategijo poslovanja. Mnogo nezadovoljnih odjemalcev je namreč s hitro reakcijo 

organizacije, odgovorom na nezadovoljstvo odjemalca ter odpravljanjem teţav, moţno 

prepričati, da zaradi negativne izkušnje ne odide drugam.  

Zadovoljen potrošnik je najučinkovitejši in hkrati najcenejši vir trţnega komuniciranja, saj bo 

o svojem zadovoljstvu pripovedoval tudi drugim, moţnim potrošnikom in jim priporočil 

izdelek. Na drugi strani pa moramo prav tako upoštevati stalno prisotno nevarnost širjenja 

neugodnih ocen o izdelku, ki jo predstavlja nezadovoljni potrošnik. To nevarnost so nekatere 

raziskave (Collier 1994, 204; Desatnick 1989; Hopson in Scally 1989, 62 in Vavra 1992, 13 v 

Dubrovski 1997, 416) prikazale v naslednjih številkah: 

 zadovoljni potrošnik bo o svojem zadovoljstvu povedal do 10 ljudem, ki lahko postanejo 

dejanski potrošniki tega izdelka; 

 96 % nezadovoljnih potrošnikov se nikoli ne pritoţi zaradi neustreznih izdelkov ali 

nevljudnih in neprimernih storitev; do pritoţb ne pride, ker potrošniki menijo, da pritoţbe 

niso vredne časa in napora, ker ne vedo, kako in kje se morajo pritoţiti, ali pa verjamejo, 

da jih podjetje tako ali tako ne bo rešilo; 

 90 % nezadovoljnih potrošnikov ne bo več kupovalo izdelka iste znamke, ali pa se bo 

vrnilo k istemu prodajalcu, ta pa nikoli ne bo izvedel, zakaj; 

 Vsak nezadovoljen potrošnik bo opisal svoje nezadovoljstvo z nabavljenim izdelkom 

najmanj devetim drugim ljudem; 

 13 % nezadovoljnih potrošnikov bo opisalo svoje nezadovoljstvo celo več kot dvajsetim 

ljudem 

Musek Lešnik (2009g) v svojem članku navaja vzroke, zaradi katerih organizacije velikokrat 

podcenjujejo moč nezadovoljstva svojih odjemalcev: 

1. Ko potrošniki spregovorijo, govorijo, govorijo, govorijo ... Podatki Kanadske raziskave 

so pokazali, da se je le 6 % potrošnikov, ki so naleteli na teţave, obrnilo na podjetje – 

31 % jih je o svoji teţavi pripovedovalo prijateljem, sorodnikom, ali sodelavcem: 8 % eni 

osebi, naslednjih 8 % dvema osebama in kar 6 % šestim ali več osebam. 

2. Skoraj polovica potrošnikov se je v preteklosti ţe izognila prodajalni, za katero so slišali 

negativno izkušnjo poznane osebe. 

3. Raziskave kaţejo, da več kot 50 % kupcev v povprečnem supermarketu med nakupom 

naleti na vsaj eno teţavo; povprečen kupec ob enem nakupu naleti na 2,7 teţave. Teţava 

pri tem je, da organizacije tega sploh ne vedo oziroma največkrat izvedo zadnje.  

4. Potrošniki posredujejo pribliţno 50 % pritoţb ljudem, s katerimi so v neposrednem stiku. 

Če so to prodajalci v prodajalni, je verjetnost, da bo pritoţba dosegla proizvajalca ali 

izvršni management podjetja, zelo majhna. 

5. Odstotek potrošnikov, ki gredo s svojim problemom in vzrokom za nezadovoljstvo do 

izvršnega managementa organizacije, se giblje med 1 % in 5 %, odvisno od panoge. 
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6. Potrošniki ne spregovorijo o vseh teţavah enako – če gre za neposredno denarno škodo, 

je verjetnost pritoţbe veliko višja kot takrat, ko gre za neprimeren odnos ali vprašanje 

kakovosti (v neki raziskavi se je pokazalo, da so se le 3 % letalskih potnikov, ki so bili 

nezadovoljni z obrokom na letalu, pritoţilo, in še to le osebju na letalu, ki ni imelo zveze 

s pripravo obrokov). 

Študije o nezadovoljstvu porabnikov kaţejo, da so v 25 % primerov kupci običajno 

nezadovoljni z nakupom. Presenetljiva ugotovitev je, da se samo 5 % kupcev pritoţi. Ostalih 

95 % se jih ne pritoţi, ker se jim ne zdi vredno pritoţiti ali ne vedo, kako in komu naj se 

pritoţijo. Od teh 5 %, ki se pritoţijo, jih je samo 50 % zadovoljnih s tem, kako je bil njihov 

problem rešen. Vendar je nujno zadovoljivo rešiti pritoţbo. Zadovoljni kupec pove povprečno 

trem ljudem o dobrem izdelku, a nezadovoljni kupec se pritoţi 11 ljudem. Vsak od njih pove 

še drugim ljudem in tako se slabo ustno izročilo izredno hitro širi. Običajno so tisti kupci, ki 

so najbolj razočarani, najboljši kupci. Druga ugotovitev trdi, da kupci, katerih pritoţbe so bile 

zadovoljivo rešene, postanejo bolj zvesti organizaciji kot kupci, ki niso bili nikoli 

nezadovoljni. Pribliţno 34 % kupcev, ki imajo večjo pritoţbo, bo še kupovalo pri organizaciji, 

če se njihova pritoţba reši ugodno. Odstotek se dvigne na 52 % v primeru manjših pritoţb. Če 

se pritoţba reši hitro, bo 52 % (večje pritoţbe) in 95 % (manjše pritoţbe) še kupovalo pri 

organizaciji (Kotler 1998, 479).  

Organizacije morajo torej pripraviti program ozdravljenja storitev. Najprej morajo seveda 

omogočiti uporabnikom, da se pritoţijo, kar lahko doseţejo s posebnimi obrazci za ugotovitev 

zadovoljstva porabnikov in z »vročo telefonsko linijo«, ki vsebuje številko 080. Zaposleni v 

organizaciji, ki dobijo pritoţbo, to pritoţbo hitro in uspešno rešijo. Hitreje ko organizacija 

odgovori na pritoţbe oziroma ponudi višja nadomestila ali ima boljši odnos, večje je 

zadovoljstvo porabnikov z organizacijo. Podjetje lahko stori več, kot da zgolj zadovolji 

določenega kupca, temveč skuša ugotoviti, kje so korenine pogostih problemov. Če proučimo 

vzorec pritoţb, lahko popravimo sistemske napake, ki so običajno vir problemov. 

2.2.3 Pričakovanja odjemalcev 

Vsak odjemalec je posameznik, ki ima svojstvena pričakovanja v zvezi s kakovostjo določene 

storitve v primerjavi z drugimi storitvami. Teh pričakovanj običajno posebej ne izrazi in 

obstajajo pogosto le na podzavestni ravni. Pričakovanja, na osnovi katerih odjemalci 

vrednotijo storitve, so značilno usmerjena na celotno menjalno okoliščino. Pri izdelkih, za 

katere je značilno prevladovanje fizičnih sestavin, pa so pričakovanja odjemalcev vezana 

neposredno na sam fizični izdelek. Raven pričakovanj pri odjemalcih je funkcija izidov, ki so 

trenutno zanje pomembni. Običajno bodo to izidi, ki so jih odjemalci izkusili v zadnjem času 

v podobnih interakcijah. Na raven pričakovanj posameznega odjemalca vplivajo tudi stališča 

drugih ljudi, kultura in ostali vplivni dejavniki. Ravni pričakovanj v zvezi z določeno 
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storitvijo se od posameznika do posameznika razlikujejo, prav tako pa so tudi časovno 

dinamične (Snoj 1992, 205).  

Doseči zadovoljstvo odjemalcev pravzaprav pomeni izpolniti njihova pričakovanja. Ključni 

dejavnik zadovoljstva s posamezno izkušnjo (nakupom, opravljeno storitvijo idr.) so 

vnaprejšnja potrošnikova pričakovanja. Preden se potrošnik »spusti« v odnos (nakup izdelka, 

storitve idr.), si oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji. Pričakovanja so občutja o 

verjetnosti nekega dogodka, ki temeljijo na preteklih izkušnjah: v kontekstu zadovoljstva gre 

za potrošnikove subjektivne napovedi o tem, kaj se bo zgodilo v odnosu z organizacijo, 

oziroma kaj naj bi se moralo zgoditi. Poleg preteklih izkušenj igrajo pri oblikovanju 

pričakovanj pomembno vlogo marketinške dejavnosti podjetja, njegova javna podoba, ugled 

blagovne znamke, kulturološki in sociološki dejavniki, potrošnikovo poznavanje trga, 

informacije drugih ljudi, potrošnikova osebnost ipd. (Musek Lešnik 2009e). 

Potočnik (2004, 183–184) opredeljuje pričakovanja kot posameznikova občutja o verjetnosti, 

da se bo kaj zgodilo. Lahko so objektivna in jih opredelimo s povprečno ravnijo kakovosti, ki 

temelji na znanih informacijah, in subjektivna, ki izraţajo počutje uporabnikov v zvezi s 

storitvijo in kakšna bi po njihovem mnenju kakovost morala biti. Pričakovanja uporabnikov 

niso statična, temveč se pod vplivom različnih dejavnikov spreminjajo. Enako meni Kotler 

(1998, 40), da pričakovanja nastanejo na osnovi kupčevih preteklih nakupovalnih izkušenj, 

ugotovitev prijateljev in znancev, sporočil in obljub trţnikov ter konkurence. Če trţniki 

dvignejo kupčeva pričakovanja previsoko, je kaj verjetno, da bo kupec razočaran. Po drugi 

strani pa drţi, da podjetje, ki postavi pričakovanja prenizko, ne pritegne dovolj kupcev, 

čeravno zadovolji tiste, ki pri njih kupujejo. 

Stranka je zadovoljna, če izpolnimo njena pričakovanja. Če ta pričakovanja poznamo, potem 

lahko oblikujemo ţeleni paket, kar pomeni, da stranki lahko ponudimo kombinacijo različnih 

izdelkov ali storitev (Horowitz in Jurgens Panak 1997, 19). Konkretno bo šlo za zavzeto 

prizadevanje, da bi razumeli, kaj si ţeli kupec: ali to, kar sam pripoveduje, izraţa njegovo 

resnično potrebo, njegove ţelje? Ali je zares poučen o vsem, kar mu lahko ponudimo? Dober 

dobavitelj zna pomagati svojemu kupcu, da natančno izrazi svoje zahteve in ga lahko zelo 

uspešno usmerja k rešitvi, drugačni od tiste, ki ji je bil naklonjen ob svojem prvem nagibu. 

Seveda gre pri tem za to, da kupca bolje zadovoljimo, ne pa da bi mu skušali vsiljevati svoje 

mnenje, da bi laţe prodali izdelek, ki se slabo prodaja, ali takšnega, ki ne ustreza njegovemu 

pričakovanju. Dobavljen izdelek ali opravljena storitev v naslednji fazi zahteva našo budnost 

in popolno razpoloţljivost. Navsezadnje se kakovostno partnerstvo kaţe tudi v tem, da vsako 

napako obravnavamo brez odlašanja, učinkovito in brez odvečnih zapletenih postopkov 

(Jocou in Lucas 1995, 72). 

Prva naloga organizacije je torej oceniti, kaj odjemalci od njih pravzaprav pričakujejo, ter na 

podlagi ugotovitev oblikovati svojo prodajno politiko. Odjemalec ima pri prvem stiku z 

organizacijo ţe izoblikovana določena pričakovanja ali predstavo. Ta so odvisna od številnih 
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dejavnikov (Horowitz in Jurgens Panak 1997, 17): od oglasnih sporočil podjetja, kupčevih 

dotedanjih izkušenj s podobnimi storitvami, pričakovanih cen, od tega, kar je o organizaciji 

zvedel od prijateljev ali iz časopisov, od lastnih moţnosti opravljanja istovrstnih storitev in 

podzavestnih ciljev. Pričakovanja stranke pri naslednjih stikih pa so odvisna tudi o 

predhodnih izkušenj z organizacijo. Tudi po mnenju Zeithamlove in Bitnerjeve (2003, 33) 

lahko organizacija neposredno vpliva na pričakovanja uporabnikov s cenovno politiko, 

oglaševanjem in osebno prodajo, v manjši meri pa na potrebe uporabnikov, komunikacijo od 

ust do ust in ponudbo konkurentov. 

Odjemalec torej svoja pričakovanja o prihodnji izkušnji z organizacijo oblikuje vnaprej. Ko 

opravi ţelen nakup izdelka ali storitve, primerja svoja pričakovanja z izkušnjo, ki lahko potrdi 

njegova pričakovanja, ali pa izkušnja negativno odstopa od njegovih pričakovanj. Seveda se 

lahko zgodi, da izkušnja preseţe njegova pričakovanja. Primerjava med doţiveto izkušnjo in 

vnaprejšnjim pričakovanjem je temelj za oblikovanje občutka zadovoljstva (Musek Lešnik 

2009e): 

 če izkušnja ne doseţe pričakovanja, sledi občutek nezadovoljstva, ki je toliko bolj izrazit, 

kolikor bolj je situacija (nakup, storitev ipd.) pomembna in kolikor večja je negativna 

vrzel med pričakovanim in doţivetim, 

 če izkušnja preseţe pričakovanja, sledi občutek visokega zadovoljstva, ki je toliko bolj 

izrazit, kolikor bolj je za potrošnika situacija pomembna in kolikor večja je pozitivna 

vrzel med pričakovanim in doţivetim, 

 če izkušnja doseţe pričakovanja, sledi občutek zadovoljstva, včasih pa niti ne pride do 

pravega občutka zadovoljstva, temveč bolj do nekakšne nevtralne odsotnosti 

nezadovoljstva. 

2.2.4 Vloga organizacije in zaposlenih pri zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev 

Organizacije se v današnjih razmerah vse bolj zavedajo, da je treba veliko pozornosti 

nameniti načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki pripomorejo k odjemalčevemu 

zadovoljstvu, saj se zavedajo, da prav odjemalec, ki je zadovoljen z izdelkom, storitvijo, 

blagovno znamko, videzom prodajalne in splošnemu ugodju pri zadovoljevanju svojih potreb, 

pripomore k uspešnosti organizacije. Svoje pozitivne izkušnje namreč deli s svojo okolico in 

se pogosteje vrača.  

Napake organizacij pri strateškem upravljanju z zadovoljstvom in zvestobo potrošnikov so 

največkrat posledica površnega poznavanja in razumevanja psihologije potrošnikov, 

nepoznavanja okoliščin, neznanja, poenostavljenega mišljenja, ponesrečenega prenašanja 

uspešnih strategij od drugod v tuje okolje – ponavadi gre za kombinacijo več od teh 

dejavnikov. Njihovo odpravljanje pa velikokrat preprečuje dejstvo, da te strategije vrednotijo 

isti posamezniki ali oddelki v organizacijah, ki so jih razvili ali oblikovali; to prej vodi do 

poglabljanja napak, kot do odkrivanja njihovih izvorov (Musek Lešnik 2007, 11). 
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Kupčevo zadovoljstvo je najpomembnejša skrb vseh sluţb v organizaciji: trţenja, razvoja, 

raziskav, proizvodnje, servisnih dejavnosti itd. (Jocou in Lucas 1995, 24). Vsi zaposleni si 

torej prizadevajo, da trgu ponudijo izdelke brez napak, odpravljajo teţave, ki se pokaţejo pri 

uporabi in za njihovo odpravo odkrivajo njihove vzroke. To sicer ne pomeni od zaposlenih 

zahtevati nezmotljivost, od strojev pa popolnost, temveč skušati preprečiti pomanjkljivosti 

zato, da njene posledice ne bi prizadele kupcev. 

Razlika med govorjenjem o zadovoljstvu, neučinkovitimi poskusi, in učinkovitim 

upravljanjem z zadovoljstvom potrošnikov je pribliţno takšna, kot razlika med 

podpovprečnimi, povprečnimi in vrhunskimi podjetji. Za odlične rezultate pač ni dovolj 

govoriti, treba se je tudi potruditi; in sam trud ni dovolj, dokler ni prava tudi njegova smer 

(Musek Lešnik 2009d). Potrošniki, ki so z izdelki ali storitvami zadovoljni, so potencialni 

kandidati za ponovne nakupe in s širjenjem pozitivnih informacij pripomorejo k ugledu in 

posledično tudi rasti podjetja. 

Sam Walton, ustanovitelj trgovske verige Wal-Mart je nekoč v zvezi z vlogo organizacij in 

zaposlenih pri zagotavljanju zadovoljstva potrošnikov zapisal nekaj dejstev (Musek Lešnik 

2009f), ki se nekako slišijo kot osnovne zapovedi in bi jih morala upoštevati vsaka 

organizacija, ki si ţeli maksimizirati zadovoljstvo svojih odjemalcev: 

1. Potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli organizacijo. 

2. Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega.  

3. Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela.  

4. Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo.  

5. Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega.  

6. Potrošnik ni samo denar v blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluţi, da z njim 

ravnamo spoštljivo.  

7. Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in ţeljami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo.  

8. Potrošnik si zasluţi vljudno pozornost. Je ţivljenjska sila našega posla. Skrbi za naše 

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.  

Organizacije, ki bi rade zmagovale na današnjih trgih, so enostavno prisiljene slediti 

pričakovanjem kupcev, ugotoviti, kakšno je njihovo poslovanje v očeh kupcev, in spremljati 

zadovoljstvo kupcev. Prav tako pazljivo morajo spremljati iste dejavnosti pri svojih tekmecih 

(Kotler 1998, 40). 

Čeprav organizacija, ki se osredotoči na porabnike, teţi k temu, da ustvari visoko stopnjo 

zadovoljstva pri svojih odjemalcih, to še ne pomeni, da je njegov cilj zgolj maksimizacija 

kupčevega zadovoljstva. Prvič, organizacija lahko doseţe večjo stopnjo zadovoljstva pri 

porabnikih z zniţanjem cen ali izboljšanjem storitev, vendar na ta način lahko tudi zmanjša 

dobiček. Drugič, organizacija lahko drugače poveča svojo donosnost, in sicer da izboljša 

proizvodnjo ali vlaga več v raziskave in razvoj. Tretjič, organizacija ima veliko deleţnikov, 
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kot na primer usluţbence, trgovske posrednike, dobavitelje in lastnike delnic. Če bi porabili 

več za zadovoljstvo porabnikov, bi to pomenilo, da so preusmerili sredstva in ne povečujejo 

zadovoljstva drugih »partnerjev«. Nazadnje mora podjetje delovati skladno s filozofijo, po 

kateri skuša posredovati visoko stopnjo zadovoljstva porabnikom pod pogojem, da ponuja 

vsaj sprejemljivo stopnjo zadovoljstva drugim deleţnikom, seveda v okviru svojih moţnosti 

(Kotler 1998, 41). 

V proces zadovoljevanja potrošnikov je treba vključiti vse zaposlene v organizaciji, ne samo 

vršni management, ki se ukvarja s kakovostjo izdelkov ali storitev, saj vsak zaposleni z delom 

svojega odnosa do odjemalcev prispeva h ključnemu pogledu na celotno podjetje. Pomembno 

je, da najprej zaposleni verjamejo v kakovost izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo, po drugi 

strani pa tudi sami najbolj prispevajo svoja mnenja o morebitnih vzrokih za nezadovoljstvo 

odjemalcev. To so dragocene izkušnje, ki jih organizacija lahko uporabi za izboljševanje 

svojega poslovanja. Zaposleni, ki bodo pravilno in pravočasno obveščeni o spremembah in 

vidikih poslovanja organizacije in njeni poslovni politiki, bodo tudi sami prispevali k 

uresničevanju vizije in poslanstva svoje organizacije ter bodo tudi neposredno motivirani, da 

sami ustvarjajo nove razmere in dejavnosti, ki prispevajo k povečevanju zadovoljstva 

odjemalcev. Vključenost zaposlenih v proces izboljševanja odnosov do odjemalcev in 

zainteresiranost odgovornih za izboljševanje kakovosti poslovanja ter zadovoljstva 

odjemalcev s pomočjo mnenja zaposlenih, ki imajo neposredne kontakte z odjemalci pomaga 

k temu, da se vsak zaposleni tudi sam počuti odgovornega za izboljševanje zadovoljstva 

odjemalcev. Kot pravi Konfucij: »Povej mi in bom pozabil, pokaţi mi in si bom zapomnil,  

vključi me v delo in bom znal.«  

Metode in postopki, s katerimi organizacije uresničujejo navedene dejavnike uspeha, so 

naslednji (Peters in Waterman 1982): usmerjenost k akciji s hitrim uresničevanjem odločitev, 

dobro poznavanje potrošnikovih potreb, pričakovanj, ţelja in zahtev; avtonomija, 

decentralizacija, podjetništvo in eksperimentiranje; doseganje produktivnosti z aktiviranjem 

ustvarjalnih moči vseh zaposlenih; izoblikovanje skupnih vrednot (kulture oz. filozofije); 

osredotočenost na znana področja; enostavne organizacijske strukture; tesnejša povezanost 

poslovodstva z operativnimi enotami (Dubrovski 1989). 

Za organizacijo mora biti predvsem pomembno, da informacije, ki jih posredno ali 

neposredno pridobiva na podlagi izkušenj zaposlenih, različnih anket in vprašalnikov, uporabi 

za to, da se pri tem nauči razumeti vedenje, navade, stališča, motive in vrednote svojih 

odjemalcev. Te dragocene izkušnje pa seveda uporabi tudi za pridobivanje potencialnih novih 

odjemalcev.  

Po drugi strani pa lahko organizacije, ki se v času vse manjših razlik med izdelki ali 

storitvami ter ponudniki praviloma odzivajo z vztrajnim iskanjem novih odjemalcev in vse 

večjim marketinškim pritiskom nanje, ustvarijo obraten, negativen učinek. Raziskave namreč 

kaţejo, da se kupci za nakup pod ofenzivnim pritiskom odločijo le enkrat ali dvakrat, nato pa 
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se ţe obrnejo na drugega ponudnika, ki kaţe še večjo prodajno agresijo ali ponudi večji 

popust od drugih ponudnikov na trgu. Tako je potrebno, da se organizacija zaveda, da je pri 

ravnanju z odjemalci ključnega pomena nekaj osnovnih značilnosti, ki pripomorejo k 

zadovoljstvu in prispevajo k dolgoročnemu medsebojnemu sodelovanju obeh strank, in sicer: 

vzpostaviti iskren in oseben odnos, najprej dati, ne da bi hoteli vzeti, biti vedno na voljo, 

obveščati odjemalce o novostih, pritegniti jih z ugodnostmi, ki jih ponuja v zameno za 

njihovo zvestobo, na ključnih področjih vzdrţevati osebno komunikacijo in oseben odnos itd.  

Razumevanje in izpolnjevanje pričakovanj in zahtev kupcev je torej eno najpomembnejših 

sredstev dolgoročne poslovne uspešnosti organizacije in osnovni namen poslovanja 

organizacije ter edini upravičeni razlog za njen obstoj. Organizacija mora namreč na kakovost 

izdelka ali storitve vedno gledati z dveh stališč (Marolt 2005, 64): s svojega stališča, kot 

proizvajalec izdelka ali storitve, in s stališča zadovoljstva kupca oz. uporabnika izdelka ali 

storitve. Danes ţe skoraj vsi proizvajalci izdelujejo pribliţno enako kakovostne proizvode. 

Zato se pri proizvodih ne da več dosegati bistvene prednosti. Konkurenčna prednost se lahko 

danes doseţe le v doseganju večjega zadovoljstva kupcev. 

2.2.5 Merjenje zadovoljstva odjemalcev 

»You can't manage what you don't measure,« je star pregovor, ki je v današnjih trţnih 

razmerah vedno bolj aktualen. Če nečesa ne merimo, ne moremo vedeti ali delo opravljamo 

bolje ali slabše. Ne moremo torej ugotavljati napredka ali nazadovanja brez merjenja 

dejavnikov poslovanja. Stvarne meritve, s katerimi dokaţemo, kaj je dobro in kaj ne in kje so 

moţni vzroki za to, so potrebne za to, da ne izvajamo le »kozmetičnih« izboljšav, temveč je 

treba proces izboljševanja dela izvesti na podlagi trdnih dejstev ali vzrokov (Horowitz in 

Jurgens Panak 1997, 188).  

Splošno mnenje je, če ima organizacija načelo »osredotočenost na odjemalca« zapisano v 

politiki kakovosti (ali poslanstvu oz. viziji), posledično spremlja njihovo zadovoljstvo, 

nezadovoljstvo, reklamacije. Vprašanje pa je, kako to realizira v praksi oz. kje se aktivnosti 

načela merijo in posledično kako ukrepajo (Piskar 2007, 65–68). Omenjeno načelo 

organizacije je torej nično, če osredotočenost na odjemalca navaja le za zadovoljitev 

standarda, ki ga organizacija predstavlja, ne pa za ugotavljanje dejanskega stanja na področju 

zadovoljstva odjemalcev in uporabo izvedenih meritev za izboljševanje svojega poslovanja.  

Organizacije, ki se zavedajo, da je zadovoljstvo odjemalcev pomembno, morajo vedeti, da gre 

pri merjenju zadovoljstva za dolgoročen in kompleksen projekt, v katerega naj bi bili 

vključeni vsi zaposleni. Vendar samo merjenje ni dovolj, saj le-to nakaţe le področja, kjer so 

potrebne izboljšave, ne more pa reševati ugotovljenih neskladij med pričakovanim in 

dobljenim. Za tovrstno reševanje problemov pa je potreben celovit pristop k spremljanju 
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zadovoljstva odjemalcev, s katerim se ne le spremlja, temveč tudi izboljšuje njihovo 

zadovoljstvo.  

Merjenja ne delajo kakovosti, vendar so nujna za njeno preverjanje in izboljševanje. 

Nepogrešljiva so za ugotavljanje naših doseţkov v primerjavi s cilji, ki smo si jih postavili. 

Pri celovitem obvladovanju kakovosti samo z merjenji lahko zadostimo stalni skrbi, da se 

moramo opirati na objektivne podatke. Pravzaprav gre vedno za to, da »damo besedo 

podatkom« in da naši ukrepi za izboljševanje temeljijo na zanesljivo ugotovljenih dejstvih 

(Jocou in Lucas 1995, 110). 

Za uspešno trţenje in upravljanje storitev je treba poznati načine merjenja kakovosti storitev 

oziroma vpeljati ustrezne kazalce za samo merjenje kakovosti storitev. Pri opredeljevanju 

kakovosti storitev se znajdemo v teţavah, kaj sploh meriti (Verbič 1994, 63). 

Ena najpomembnejših funkcij merilnega sistema je, da vršnemu managementu omogoča 

ugotoviti, ali so bile doseţene izboljšave v skladu z zastavljenimi cilji. Merjenje organizaciji 

omogoča (Horowitz in Jurgens Panak 1997, 167): 

 povečanje zavesti o kakovosti storitev, 

 spremljanje lastnega poloţaja glede na določene referenčne točke, 

 preizkušanje homogenosti, 

 prepoznavanje pomanjkljivosti in prednosti, 

 usmerjanje prizadevanj, 

 spremljanje napredka, 

 količinsko izraţanje doseţkov. 

Osnovno vprašanje pred pričetkom izvajanja vsakega merjenja, katerega rezultat naj bi se 

nanašal na pregled glavnih motenj je, da ugotovimo ukrepe, ki jih je treba izvesti in prikaz 

izhodiščnih točk, izraţenih s številkami, na podlagi katerih se bo v prihodnosti meril doseţen 

napredek, je: kaj meriti in nadalje kako meriti. 

Za izpeljavo meritev je treba zbrati vse razpoloţljive informacije, ki jih navadno pridobivamo 

s pomočjo ankete, pri kateri preverjamo domneve, ki smo jih sami postavili. Zato je treba 

predvsem (Jocou in Lucas 1995, 148): 

 (p)opisati temeljne izdelke ali storitve in spremljevalne storitve, 

 ugotoviti spremljevalne procese, 

 ugotoviti vpeljane procese, 

 opredeliti merila za ocenjevanje njihove kakovosti. 

Pri merjenju zadovoljstva odjemalcev mora organizacija zajeti ključna področja in dejavnike, 

ki na podlagi poslovanja organizacije prispevajo k zadovoljstvu odjemalcev. Največkrat 

merimo zadovoljstvo z anketami, pri katerih uporabljamo lestvico Likertovega tipa, ocene se 
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običajno gibljejo od popolnoma nezadovoljen, delno nezadovoljen, nevtralen (niti–niti), delno 

zadovoljen do popolnoma zadovoljen.  

Vprašalnik o zadovoljstvu ali mnenjska anketa je preizkušeno sredstvo, s katerim lahko 

ugotovimo, kaj kupci menijo o naših izdelkih, o naših storitvah, o naši organizaciji. Te 

anonimne ankete, ki jih izvajamo v rednih presledkih, omogočajo, da spremljamo razvoj 

svojega slovesa, da spoznamo, kako kupci sprejemajo naše izdelke, in odkrijemo, kaj 

pričakuje trg (Jocou in Lucas 1995, 73). 

Uporabljene metode so lahko tudi globinski intervjuji ali skupinske diskusije, odvisno od 

teme raziskovanja in ciljne javnosti. Kvalitativni del naj bi bil del vsake raziskave 

zadovoljstva, saj le tako lahko dobimo prvi vtis o zadovoljstvu strank, rezultate pa se lahko 

uporabi na različnih področjih delovanja organizacije (marketinški prijemi, ideje za oglase 

ipd.). 

Po Jocou in Lukasu (1995, 110) ločimo tri vrste merjenj: merjenje uspešnosti, merjenje 

odstopanja ali neustreznosti in kazalce zadovoljstva kupcev. Kazalci zadovoljstva kupcev so 

izpeljani iz notranjih ali zunanjih mnenjskih raziskav. Analiza odgovorov je lahko podlaga za 

pripravo vsebine akcij za izboljšanje kakovosti.  

Preverjanje oz. merjenje zadovoljstva odjemalcev je potrebno predvsem, da se ugotovijo šibke 

točke v procesih izvajanja storitev, občasna preverjanja pa, da se prepreči poslabšanje nivoja 

kakovosti storitev. Kako pogosta naj bodo takšna preverjanja, pa je odvisno od časa, ki je 

potreben za izvedbo izboljšave. Tako se izboljšanje poslovanja podjetja na podlagi 

kakovostnejših storitev običajno izkazuje v (Marolt 2005, 143–144): večjem zadovoljstvu 

kupcev, boljšem imidţu organizacije, povečanju zavesti zaposlenih o pomembnosti kakovosti, 

večjem deleţu trga ter višji ceni storitev.  

Za iskanje pravih dejstev se morajo torej uporabljati meritveni sistemi. To po navadi zahteva 

stopničasto – od zgoraj navzdol – razširjanje rezultatov. Le malo organizacij posveča 

pozornost temu, da bi vsem posredovali pridobljene informacije. Organizacije, ki ţelijo 

napredovati, porabijo veliko časa za redno obveščanje vseh zaposlenih o izidih meritev. Zato 

je pomembno, da ne puščamo podatkov v marketinškem oddelku ali v oddelku za kakovost, 

temveč je treba z izidi meritev seznaniti vse zaposlene, saj le tako lahko pričakujemo zavzeto 

delovanje za izboljševanje poslovanja z odjemalci. Organizacija, ki pozna svoje odjemalce, 

njihova mnenja in stališča, lahko bolje zadovolji njihove potrebe, v vse bolj konkurenčnem 

okolju pa ima moţnost za boljše poslovne odločitve.  

2.3 Pregled raziskav s področja kakovosti, zadovoljstva in lojalnosti odjemalcev 

Na področju kakovosti poslovanja, zadovoljstva odjemalcev in njihove lojalnosti je bilo 

opravljeno veliko raziskav v različnih panogah gospodarstva, zlasti v organizacijah, katerih 
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poslovanje in uspešnost je odvisna od njihove kakovosti zadovoljevanja potreb odjemalcev. 

Vsaka organizacija, ki v današnjih razmerah poslovanja ţeli dosegati učinkovite cilje, izvaja 

periodične raziskave trga in ugotavlja zadovoljstvo odjemalcev s kakovostjo njihovih 

izdelkov ali storitev.  

Tudi razni modeli, standardi in certifikati kakovosti poslovanja ter odličnosti organizacij 

narekujejo raziskave trga in usmerjanje poslovanja s ciljem zadovoljiti odjemalčeve zahteve. 

Uvajanje novih raziskovalnih doseţkov vpliva na vse elemente kakovosti ţivljenja: na 

vrednote, vsebino dela, odgovornost, znanja in psihofizične obremenitve, na poklicno 

prespektivo, druţbene in socialne odnose ter medsebojno komunikacijo. Za vse te elemente je 

značilno, da so usmerjeni navzven, odprt druţbeno-ekonomski sistem kot celoto (Markič 

2001). 

Posledice raziskovalnih spoznanj so razrešitve, ki sočasno z uvajanjem tehnološke 

modernizacije izboljšujejo uspešnost organizacije in kar najbolje sluţijo interesom vseh 

udeleţencev. Najuspešnejše organizacije so pokazale in dokazale, da morajo biti uspešne in 

učinkovite hkrati: treba je delati prave stvari prav. Kajzer (1998, 44 v Markič 2001) našteva 

mnoge raziskave (omenja Druckerja, Kanterja, Peteresa in Reimana ter Petersa in 

Watermana), ki so dokazale, da med najbolj uspešne organizacije sodijo prav tiste, ki so 

temeljito inovirale svoj proces managementa, tudi managementa kakovosti.  

Raziskave, ki so bile izvedene z namenom raziskovanja razumevanja pojmovanja kakovosti, 

so pokazale, da imajo odjemalci, pa tudi zaposleni v organizacijah, teţave ţe s samim 

opredeljevanjem kakovosti. Tako je obseţna raziskava dveh organizacij L. L. Bean Inc. in 

Caterpillar Tractor Co., ki je bila izvedena z namenom, da odjemalci definirajo izraz kakovost 

in kaj jim ta pomeni, pokazala, da odjemalci govorijo o kakovosti v nenatančnih splošnih 

izrazih, ki zadevajo: stopnjo odličnosti (npr.: »kupil sem zanič storitev«), primerjanje s 

stanjem v preteklosti (npr.: »te storitve niso več takšne, kot so bile včasih«), luksuznost, teţo 

in podobno (Takeuchi in Quelch 1983 v Snoj 1998, 202). V raziskavah American Hotel & 

Motel Association so na večjem vzorcu zaposlenih v hotelih anketirani ugotavljali, da je 

kakovost storitev teţko opredeliti. Kar 7 % anketiranih usluţbencev zasnove kakovosti celo ni 

znalo opredeliti. Največ anketiranih je opredelilo kakovost s termini: največ, najpreciznejše, 

najboljše (34 %). Nato sledijo tisti, ki so opredelili kakovost kot razmerje med ceno in 

vrednostjo (20 %), potem tisti, ki so jo enačili z enkratnostjo (14 %), s storitvijo (11 %), s 

ceno in vrednostjo (20 %), z doseganjem ţelenih standardov (9 %), s preseganjem pričakovanj 

(5 %) itd. (Lewis in Booms 1983, 100 v Snoj 1998, 202).  

Skrb za kakovost sodi med najpomembnejše strateške naloge v organizacijah. Tako je po 

izidih raziskave Forum Corporation v ZDA od 2.374 anketiranih uporabnikov več kot 40 % 

navedlo slabo kakovost storitev kot najpomembnejši razlog za prehod h konkurenčni ponudbi, 

ceno storitev kot primarni razlog za prehod pa le 8 % (Sonnenberg 1989, 54 v Snoj 1998, 

196). Po drugi strani pa raziskave kaţejo na velike rezerve na področju managementa 
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kakovosti storitev. Tako je raziskava 6.000 gospodinjstev v ZDA, ki ji je opravila Conference 

Board v zvezi z zadovoljstvom pri nakupu in uporabi 40 vrst izdelkov in storitev pokazala, da 

so ameriški odjemalci mnogo bolj nezadovoljni s storitvami (Cina 1990). V Gallupovi 

raziskavi iz leta 1988 na vzorcu 1.005 odjemalcev v zvezi s kakovostjo storitev, je največ 

anketiranih, in sicer pribliţno tretjina, enačilo kakovost s sposobnostmi kontaktnega osebja v 

odnosu z odjemalci oziroma prijaznostjo in ustreţljivostjo (Bitran in Hoech 1990, 89).  

Tudi v zvezi z zadovoljstvom odjemalcev je bilo opravljeno veliko raziskav. Te, kot smo ţe 

omenili, periodično izvajajo v vsakem podjetju, v katerem se zavedajo, da je spremljanje in 

zagotavljanje zadovoljstva odjemalcev pomembna dimenzija uspešnosti poslovanja podjetja. 

Profesor Claes Fornell z Univerze v Michiganu je izvedel raziskavo, ki meri zadovoljstvo 

kupcev na ravni panoge. Njegove ugotovitve so: 

 Zadovoljstvo kupcev je manjše v tistih panogah, ki oskrbujejo heterogeni trg s 

homogenimi izdelki. Po drugi strani pa uţivajo panoge, ki dobavljajo visoko kakovosten 

homogen izdelek na homogeni trg, visoko stopnjo kupčevega zadovoljstva. 

 Zadovoljstvo kupcev je manjše v panogah, kjer je za kupca zelo drago, če ţeli zamenjati 

dobavitelja. Prisiljeni so kupovati od dobavitelja celo, če niso zadovoljni. 

 V industrijskih panogah, ki so odvisne od ponovnih nakupov, je običajno zadovoljstvo 

kupcev večje. 

 Ko organizacija veča svoj trţni deleţ, se lahko zadovoljstvo kupcev zmanjša. To se 

zgodi, ko pritegne kupce, ki imajo različne zahteve za nakup dokaj homogenega izdelka 

(Kotler 1998, 43). 

Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev nam s pomočjo izvedenih anket prinaša tudi izide – 

vzroke za nezadovoljstvo odjemalcev. Število nezadovoljnih odjemalcev je teţko meriti, saj 

vsak odjemalec ne naslovi pritoţbo o nezadovoljstvu na organizacijo. Po nekaterih raziskavah 

(Musek Lešnik 2007, 17) je v povprečju na vsakega potrošnika, ki se pritoţi, 25 takšnih, za 

katere v podjetju ne vedo, da so nezadovoljni. Tako so nezadovoljni potrošniki skupina, ki jim 

v večini organizacij ne namenjajo dovolj pozornosti, saj v podjetjih povprečno letno izgubijo 

20 % svojih potrošnikov, vzrok za to pa je ravno nezadovoljstvo. Od teh se več kot 90 % zelo 

nezadovoljnih potrošnikov nikoli ne vrne. Še več – svojo negativno izkušnjo pove od 8 do 16 

drugim ljudem, medtem ko najbolj zadovoljen potrošnik razdeli izkušnjo v povprečju le 5 do 

6 ljudem. Tudi stroški za pridobivanje novega potrošnika so lahko do 6 krat (ali celo več) 

večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu (obdrţanemu) potrošniku. Končno pa tudi 

zmanjšanje števila odhodov potrošnikov le za 5 % lahko vpliva na 25 do 85 % višji dobiček. 

Enake izide je moč razbrati tudi iz drugih raziskav različnih avtorjev (npr. Collier 1994, 204; 

Desatnick 1989; Hopson in Scally 1989, 62; Vavra 1992, 13 v Dubrovski 1997, 416). Tudi 

podatki Kanadske raziskave (Musek Lešnik 2007) so pokazali, da se je le 6 % potrošnikov, ki 

so naleteli na teţave, obrnilo na podjetje – 31 % jih je o svoji teţavi pripovedovalo 

prijateljem, sorodnikom ali sodelavcem: 8 % eni osebi, naslednjih 8 % dvema osebama in kar 

6 % šestim ali več osebam.  
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Tudi Kotler (1998, 479) navaja izsledke raziskav in sicer, da so v do 25 % primerov kupci 

običajno nezadovoljni z nakupom. Presenetljiva ugotovitev je, da se samo 5 % kupcev pritoţi. 

Ostalih 95 % se jih ne pritoţi, ker se jim ne zdi vredno pritoţiti ali ne vedo, kako in komu naj 

se pritoţijo. Od teh 5 %, ki se pritoţijo, jih je samo 50 % zadovoljnih s tem, kako je bil njihov 

problem razrešen. Vendar je nujno zadovoljivo razrešiti pritoţbo. Zadovoljni kupec pove 

povprečno trem ljudem o dobrem izdelku, a nezadovoljni kupec se pritoţi 11 ljudem. Vsak od 

njih pove še drugim ljudem in tako se slabo ustno izročilo izredno hitro širi. Običajno so tisti 

kupci, ki so najbolj razočarani, najboljši kupci. Druga ugotovitev trdi, da kupci, katerih 

pritoţbe so bile zadovoljivo razrešene, postanejo bolj zvesti podjetju kot kupci, ki niso bili 

nikoli nezadovoljni. Pribliţno 34 % kupcev, ki imajo večjo pritoţbo, bo še kupovalo pri 

podjetju, če se njihova pritoţba razreši ugodno. Odstotek se dvigne na 52 % v primeru 

manjših pritoţb. Če se pritoţba razreši hitro, bo 52 % (večje pritoţbe) in 95 % (manjše 

pritoţbe) še kupovalo pri podjetju. Podobne podatke lahko preberemo tudi v raziskavi Forum 

Corporatium na področju zadovoljstva odjemalcev s storitvami iz leta 1989 (Verbič 1994, 39–

40). 

Izid nezadovoljstva odjemalcev je prehod h konkurenčnemu podjetju. Raziskava, ki je 

ugotavljala vzroke za odhode potrošnikov drugam (Musek Lešnik 2007), je opisala 

najpogostejše vzroke kot: 

 odnos zaposlenih, prodajalcev (68 %), 

 nezadovoljstvo (14 %), 

 ponudba konkurence (9 %), 

 nasvet prijateljev (5 %), 

 selitev drugam (3 %). 

Iz navedenih vzrokov je razvidno, da je zelo pomembna osebna interakcija med potrošniki in 

ljudmi v organizaciji. Če več kot dve tretjini potrošnikov kot svoj osnovni razlog za svoj 

odhod navaja odnos zaposlenih, je jasno, da gre za dejavnik, ki lahko odigra ključno vlogo v 

pri zadrţevanju zvestih potrošnikov. Takšni podatki tudi opozarjajo, da je skrb za odnose s 

potrošniki pomembno varovalo pred njihovim begom drugam. Pasiven sistem komunikacije, 

pri katerem organizacija čaka, da se bodo potrošniki zglasili s svojimi pomisleki ali 

nezadovoljstvom, je premalo.  

Na področju dobave električne energije končnim gospodinjskim odjemalcem v razmerah 

odprtega trga v Sloveniji do leta 2009 še ni zaslediti vidnejših raziskav. Vzrok je pravzaprav 

enostaven, saj so elektrodistribucijske organizacije do nedavnega opravljale monopolno 

funkcijo dobave električne energije pod okriljem drţave, zato tudi niso čutile bistvene potrebe 

po raziskovanju trga in raziskavah na področju zadovoljevanja potreb odjemalcev.  

Nekaj raziskav v zvezi z učinkovitostjo dobave in zadovoljstva porabnikov električne energije 

je bilo opravljeno v zvezi z industrijskimi odjemalci električne energije (Papler in Bojnec 
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2009), za katere se je prosti trg električne energije odprl ţe v letu 2001, v povezavi z njimi je 

bil raziskan tudi pomen managementa na dereguliranem maloprodajnem trgu električne 

energije v Sloveniji (Papler in Bojnec 2006) ter management kadrov v elektrodistribuciji v 

Sloveniji (Papler in Bojnec 2010). Ţe v navedenih raziskavah v zvezi z industrijskimi 

odjemalci je bilo ugotovljeno, da je potrebno spremljati potrebe kupcev in njihove preference 

glede cen, plačil, dostave, kakovosti storitev, dodatne ponudbe in podobno. Poznavanje 

takšnih informacij je pomembno za izboljšanje ponudbe in prilagoditev potrebam 

uporabnikov storitev, da bi tako lahko pridobili primerjalne prednosti z osredotočenjem na 

kakovost in konkurenčnost dobave električne energije na dereguliranem distribucijskem trgu 

(Papler in Bojnec 2006). 

Vidnejšo raziskavo na področju zadovoljstva odjemalcev s trgom električne energije je 

opravila Evropske komisija in je objavljena na spletnih straneh vladnega portala z 

informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Raziskava je pokazala, da je manj kot dve tretjini 

potrošnikov zadovoljnih s svojim dobaviteljem električne energije. Dobavitelji so se še 

posebej slabo izkazali na področju določanja cen, saj je 60 % anketiranih potrošnikov 

poročalo, da so njihovi dobavitelji v minulem letu dvignili ceno, le 4 % potrošnikov poroča, 

da se je cena zniţala. Potrošniki prav tako niso zadovoljni s postopki menjave dobavitelja – le 

8 % potrošnikov je v minulem letu zamenjalo dobavitelja električne energije. Glede na to, da 

je dobava energije tista, na kateri potrošniki porabijo največji del druţinskega proračuna 

(2,1 %), se je Evropska komisija odločila, da bo v prihodnje sektor dobave z električno 

energijo pogledala še natančneje. Med drugim bodo preverjali moţnost primerjave različnih 

ponudb, nepoštene poslovne pogoje in preglednost zaračunavanja porabe (Vladni portal z 

informacijami o ţivljenju v Evropski uniji 2009).  

Pomen managementa na dereguliranem maloprodajnem trgu električne energije v Sloveniji na 

primeru Elektra Gorenjska je bil v raziskavi opredeljen z ugotovitvijo, da specifičnost trga z 

električno energijo zahteva prilagajanje v organizaciji, managementu in trţenju na trgu ter 

vlaganje v intelektualni kapital. Znanje, izkušnje in razgledanost v trţenju električne energije 

kupcem so temeljna ključna zmoţnost za poslovanje, prepoznavnost in ugled podjetja. 

Človeški kapital kaţe strokovno usposobljenost delovne sile, pridobljeno z izobraţevanjem. S 

svojim znanjem, motivacijo in pripadnostjo podjetju so zaposleni pomemben člen poslovanja, 

v katerega je treba vlagati in ga razvijati. Zaradi nenehnih sprememb v podjetju in v okolju 

podjetja so se pojavile zahteve po novem oziroma dodatnem znanju zaposlenih. Podjetje 

sistematično posveča posebno pozornost stalnemu izobraţevanju, izpopolnjevanju in 

usposabljanju zaposlenih, kar potrjuje naraščanje deleţa treh najvišjih stopenj izobrazbe 

(Papler in Bojnec 2006) 

Na območju Republike Slovenije v razmerah odprtega trga do leta 2009 še ni bila opravljena 

raziskava v zvezi z zadovoljstvom gospodinjskih odjemalcev električne energije. Pred 

odprtjem trga pa je Javna agencija RS za energijo opravila javnomnenjsko raziskavo pri 
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gospodinjskih odjemalcih električne energije v zvezi z njihovimi pričakovanji glede 

bliţajočega se odpiranja trga električne energije (Javna agencija RS za energijo 2006). 

Rezultati raziskave so pokazali, da bi v opazovanem trenutku kar tretjina gospodinjskih 

odjemalcev zamenjala svojega dobavitelja električne energije, v kolikor bi bilo to takrat ţe 

mogoče. Od teh so odjemalci kot najpogostejši vzrok zamenjave navedli ceno (62 %), nato 

ugodnejšo, konkurenčnejšo ponudbo (22 %), sledi pa pogoji dobave (11 %). Tudi 

pričakovanja odjemalcev, da se bo z odprtjem prostega trga električne energije v Sloveniji 

povečala cena električne energije so bila kar visoka. 63 % odjemalcev je menilo, da se bo 

cena povečala, od teh je 45 % odjemalcev menilo, da bo električna energije draţja kar za 15 

do 30 %.  

 Glede na obstoječe stanje in ţe omenjeno raziskavo Evropske komisije obstaja potreba po 

temeljiti analizi trenutnih razmer in prenovi obstoječih distribucijskih podjetij, ki so do sedaj 

delovala v monopolnih razmerah trţenja električne energije – tako s prenovo poslovnih 

procesov in vključitvi managerskih orodij kot tudi analizo kakovosti obstoječega poslovanja 

in zadovoljstva odjemalcev ter njihovih razvijajočih se potrebah v razmerah prostega trga z 

električno energijo. 

2.4 Sklepi teoretičnega dela 

V prvem delu naloge smo obravnavali management kakovosti storitev in kot del 

managementa kakovosti zadovoljstvo odjemalcev, ki je osnovni pogoj za uspešno delovanje 

organizacije. V teoretičnem delu smo povzeli glavna spoznanja teoretikov s področja 

managementa kakovosti in zadovoljstva odjemalcev s storitvami. Predstavili smo opredelitev 

kakovosti na splošno in kakovosti storitev ter uvajanje teh v sodobni management. 

Razmišljanja različnih avtorjev, ki so opredeljevali pojem storitev in kakovosti smo povezali 

v spoznanja, kaj vse zajemajo dimenzije kakovosti storitev kot skupek dejavnosti, ki jih je 

treba upoštevati, če hočemo, da je organizacija pri opravljanju storitev uspešna. Dokazali 

smo, da je predvsem potrebno, da organizacija izhaja iz potreb odjemalcev in pri njihovih 

zahtevah in ţeljah prične graditi poslovno politiko podjetja. Zasnova kakovosti poslovanja 

organizacije naj bi odsevala preferenčne lestvice posameznih odjemalcev oziroma skupin 

odjemalcev. 

Prikazali smo pomembnost uvedbe managementa celovite kakovosti, ki je zaključena celota 

med seboj povezanih in soodvisnih dejavnosti. Pri tem imajo ključno vlogo lastniki in 

managerji. Zaposleni pri zagotavljanju kakovosti storitev v organizaciji nimajo odločilnega 

vpliva. Prvi pogoj za uspeh je interes in podpora vršnega managementa; vsi zaposleni 

sodelavci naj bi sodelovali in pospeševali obvladovanje kakovosti. Vloga vršnega 

managementa je, da vzpostavi kontakt, spodbuja sodelovanje in ga stalno krepi. Treba je 

začeti na vrhu organiziranosti organizacije – v tem pogledu management ni nič drugega kot 

doseganje ciljev s pomočjo ljudi. Pri tem je treba spremeniti razmišljanje zaposlenih in 
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privzemanje sprejetih vrednot ter sledenju procesa stalnih izboljšav. Pomembna je 

komunikacija z zaposlenimi, od izobraţevanja do obveščanja o tekočih in planiranih 

dogodkih. Zelo pomembno je, da zaposleni osvojijo pozitivno stališče do kakovosti. Velike 

ovire predstavljajo lahko pomanjkanje interesa pri vršnem managementu, zaposlenih ter 

prepričanje, da kakovost v organizaciji zadeva le specialiste za kakovost in ne vse zaposlene. 

V današnjih razmerah zaposleni sodelavci niso več le izvajalci nalog, saj hitre spremembe in 

nepredvidljive situacije zahtevajo fleksibilnost in prilagodljivost. Vršni managerji v 

organizaciji so odgovorni za načrtovanje poslovno-organizacijskega sistema izboljševanja 

kakovosti, njihova dolţnost je, da poskrbijo, da zaposleni osvojijo tak sistem in ga vključijo v 

svoje vsakdanje sodelovanje. Poleg tega naj bi vršni managerji skrbeli za pravilno 

koordinacijo in sodelovanje med različnimi strokami in sluţbami v organizaciji, saj je 

interakcija vseh odločilna za uspešno sodelovanje. Zato so v uspešnih podjetjih in drugih 

organizacijah odpravili pregrade med njihovimi organizacijskimi enotami (npr. oddelki, 

sluţbami, enotami ipd.). Zaposleni sodelujejo medsebojno povezano, motivacija je skupno 

zadovoljstvo z dobro opravljenim delom, ki je timsko in medsebojno odvisno. Na tak način se 

najprej vzpostavi zadovoljstvo uporabnikov znotraj organizacije, ki vodi v zadovoljevanje 

potreb zunanjih odjemalcev. 

Prikazali smo pomembnost vloge zaposlenih sodelavcev in pomen njihovih sposobnosti pri 

obvladovanju kakovosti v organizaciji. Avtorji, ki smo jih pregledali in citirali, so soglasni v 

tem, da je pri delovanju organizacije treba posebno pozornost nameniti zaposlenim, ki so v 

neposredni interakciji z zunanjimi odjemalci. Zlasti v storitvenih dejavnostih je izraţen 

pomen informiranosti kontaktnega osebja. Pri izvajanju storitev naj bi bili zaupanja vredni, 

sposobni, motivirani, zanimali naj bi jih interesi podjetja, navzven naj bi kazali pripadnost 

podjetju. Vse to naj bi bilo vključeno v politiki poslovanja organizacije, ki naj bi zaposlene 

spodbujala in motivirala, predvsem pa tudi nagrajevala kontaktno osebje v zvezi z dobro 

opravljenim delom. Tako je izbira kontaktnega osebja ţe na začetku storitvenega procesa zelo 

pomembna, saj le s pravilnim izborom osebja lahko predstavljamo dober ugled organizacije.  

Ob organizacijsko-sistemskih spremembah, ki se dogajajo na trgu električne energije, je za 

učinkovito in kakovostno distribucijo električne energije pomemben tudi človeški dejavnik v 

organizacijah. Na človeški dejavnik in zadovoljstvo zaposlenih se pogosto pozablja v 

organizacijah ob hitrih dinamičnih spremembah (Papler in Bojnec 2010). 

Če smo ţe opredelili, kakšno naj bo osebje, ki nas predstavlja navzven, torej pri kontaktih z 

odjemalci, moramo svoje odločitve tudi preverjati – torej meriti kakovost svojih storitev, kar 

pomeni preverjati našo odločitev ali smo svojo strategijo ravnanja z odjemalci pravilno 

zastavili. Brez merjenja management ne more ugotavljati odstopanj od zastavljenih 

standardov niti izvajati korektivnih ukrepov za njihovo izboljševanje. Še manj pa nagrajevati 

uspešne sodelavce v zvezi z dobro opravljenim delom. V storitvenih dejavnostih, kjer so 

zahteve po izvajanju odvisne ne le od strokovnosti prodajnega osebja, temveč tudi od osebnih 
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karakternih značilnosti posameznika, je tudi kakovost opravljenega dela teţko oceniti. Zaradi 

pomanjkanja kvantitativnih, objektivnih meril kakovosti, je za organizacijo, ki ţeli presojati 

kakovost opravljenih storitev, še najpomembnejši pristop preverjanje zadovoljstva 

odjemalcev. Velikokrat so ta merila spet postavljena na kvantitativni osnovi, torej merjenju 

prodajnih deleţev, odstotkov odjemalcev, ki se vračajo, donosi sredstev. Vendar ti izidi ne 

dajejo nujno vedno objektivne slike kakovostnega poslovanja podjetja. Teţava je tudi v tem, 

da se ljudje na splošno večkrat neradi pritoţimo zaradi nezadovoljstva z opravljeno storitvijo, 

kot pa izrazimo zadovoljstvo. Tako se avtorji nagibajo k mešanici kvantitativnega in 

kvalitativnega ocenjevanja kakovosti poslovanja organizacije. Tako kot številčni podatki o 

npr. trţnem deleţu, številu pritoţb odjemalcev, dolţini čakalne vrste ipd. povedo nekaj o 

kakovosti poslovanja, tako tudi razne ankete, vprašalniki, intervjuji, pripomorejo k ustvarjanju 

celovite slike uspešnega ali neuspešnega delovanja organizacije.  

V drugem delu teoretičnih izhodišč magistrske naloge smo proučevali fenomen zadovoljstva 

odjemalcev. Prva in osnovna opredelitev termina zadovoljstva odjemalcev se nanaša na 

ugotovitev, da sta zadovoljstvo odjemalcev in kakovost izdelkov oziroma storitev v 

medsebojni interakciji. Ko ugotavljamo določeno stopnjo zadovoljstva odjemalcev s ponudbo 

neke organizacije, lahko istočasno govorimo o kakovostnem poslovanju. Tako je zadovoljstvo 

odjemalcev nedvomna sestavina ocene kakovosti storitve ali izdelka.  

Opredelili smo tudi nezadovoljstvo odjemalcev, prikazali nevarnosti, ki pretijo podjetju, v 

kolikor nezadovoljstvo odjemalcev raste, zlasti v tem, ker se nezadovoljni odjemalci 

večinoma ne pritoţijo, ampak le odidejo drugam. Svoje nezadovoljstvo pa širijo z veliko 

večjo pogostostjo, kot pa zadovoljni odjemalci širijo naprej svoje zadovoljstvo. Vzroki za 

nezadovoljstvo skoraj nikoli ne tičijo le v enem od dejavnikov poslovanja organizacije, 

temveč v spletu različnih dejavnikov, ki jih odjemalci lahko dojemajo zelo subjektivno. Zato 

naj bi bili v organizaciji pozorni na znake, ki kaţejo na nezadovoljstvo odjemalcev, ter temu 

ustrezno pravočasno sprejemati predvsem preventivne in tudi korektivne ukrepe.  

Svoje ugotovitve v zvezi z negativnimi posledicami nezadovoljstva potrošnikov smo 

podkrepili z izsledki raziskav, ki dokazujejo, da je veliko ceneje prepričati nezadovoljnega 

potrošnika, da ostane v organizaciji, kot pa pridobivati novega. Nezadovoljni odjemalci, ki 

svoje negativne izkušnje širijo naprej, pomenijo za organizacijo najslabšo moţno propagando, 

saj ljudje, katerim posredujejo svoje izkušnje, te pomenijo relevanten vir podatkov.  

Raziskovanje smo nadaljevali z razvijanjem teoretičnih predpostavk o tem, kaj odjemalci v 

procesu zadovoljevanja potreb od organizacije pričakujejo. Glede na to, da odjemalec svoja 

pričakovanja o prihodnji izkušnji z organizacijo oblikuje ţe vnaprej, naj bi v organizaciji 

poskrbeli, da odjemalčeva pričakovanja dvignejo na pravo raven – ne prenizko, saj bi s tem 

pritegnilo premajhno število kupcev, in nikakor ne previsoko, saj lahko povzročijo 

razočaranje kupcev na podlagi praznih obljub in neizpolnjenih pričakovanj. 
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Kaj pomenijo zadovoljni in nezadovoljni odjemalci ter vlogo organizacije in zaposlenih pri 

zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, smo opisali v naslednjem poglavju, ko pišemo o vlogi 

podjetja pri zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev. Po proučenem lahko povzamemo, da pri 

doseganju konkurenčne prednosti ni dovolj le, da se poskušamo diferencirati od drugih 

ponudnikov v isti dejavnosti, svojo diferenciranost naj bi opredelili v smislu delovanja, za 

katerega smo mnenja, da nas razlikuje od drugih in je pomembno za naše odjemalce. Treba je 

prisluhniti mnenju in pričakovanju naših odjemalcev o prednosti našega delovanja in 

prednosti naše ponudbe zanje. Izbor ponudbe, ki nas diferencira od drugih ponudnikov enakih 

ali podobnih storitev pa ne more izhajati samo iz mnenja in prepričanja organizacije, temveč 

predvsem na podlagi mnenj in stališč naših odjemalcev, zunanjih udeleţencev in najširše 

javnosti. 

Zadovoljstva oziroma nezadovoljstva naših odjemalcev ne moremo spremljati brez ustreznega 

merjenja oz. vzpostavitve kazalnikov, meril in standardov uspešnosti. Pri organizacijah, ki se 

ukvarjajo s storitvami, je to še nekoliko teţje, saj je zadovoljstvo odjemalcev opredeljeno z 

več soodvisnimi dejavniki, večina od njih je subjektivnih in so prepuščeni zavedanju, volji in 

interesu posameznika. Vendar z raznimi anketami o zadovoljstvu in tudi s kvalitativnimi 

dejavniki merjenja lahko zasledujemo nivo zagotavljanja kakovosti v organizaciji. Pred 

vsakim pričetkom izvedbe merjenja pa naj bi v organizaciji najprej opredelili, kaj bodo merili 

in nadalje kako bodo merili zadovoljstvo odjemalcev ter sprejemljive vrednosti. Zato je treba 

najprej natančno popisati vse izdelke in storitve, ki jih proizvajajo, nato pa še delovne 

procese, ki jih uporabljajo za njihovo izvedbo. Šele nato opredelimo merila, kazalnike in 

standarde za ocenjevanje kakovosti.  

Doseţki merjenja bodo uporabni, če bodo uporabniki izidov razumeli njihovo vsebino in 

pomen za organizacijo.  

Na koncu teoretičnega dela magistrske naloge smo povzeli bistvene ugotovitve iz do sedaj 

opravljenih raziskav na področju zagotavljanja kakovosti poslovnih procesov in poslovanja 

organizacije do ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev. Iz predstavljenih in drugih virov 

raziskav sklepamo, da je bilo o teh vsebinah opravljenih ţe veliko raziskovalnih in praktičnih 

naporov, ki prinašajo večji del enake ali podobne ugotovitve. Na ta način smo tako prišli do 

sklepnih ugotovitev, ki so bile podlaga za izvedbo empirične raziskave o analizi zadovoljstva 

odjemalcev na področju prodaje električne energije v Gorenjski regiji, ki jo bomo predstavili 

v naslednjem poglavju. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Namen empirične raziskave je analiza zadovoljstva odjemalcev in zaznavanje dejavnikov 

zadovoljstva, s pomočjo katerih bomo poskušali oblikovati model za pripravo strategije 

organizacije v zvezi z zagotavljanjem zadovoljstva odjemalcev s storitvami na področju 

prodaje električne energije v Gorenjski regiji. 

V prvem delu tega poglavja bomo najprej na kratko opisali metodološki okvir opravljene 

raziskave in predstavili statistična orodja, s pomočjo katerih smo obdelali zbrane podatke, v 

nadaljevanju pa sledi analiza s tabelaričnimi in grafičnimi predstavitvami podatkov ter opisi 

izidov oz. interpretacije.  

Podatke smo najprej analizirali z osnovnimi univariatnimi metodami, za bolj poglobljen 

vpogled v podatke pa smo uporabili bivariatno (hi
2
 test, analiza variance) in multivariatno 

analizo podatkov. Za osnovne statistike merjenih spremenljivk smo naredili univariatne 

analize osnovnih in sestavljenih spremenljivk in prikazali njihove frekvenčne porazdelitve in 

opisne statistike. Za preverjanje vsebinske veljavnosti sestavljenih spremenljivk smo uporabili 

faktorsko analizo. Zanesljivost merskih inštrumentov smo preverili s Cronbahovim alfa 

koeficientom. Da bi lahko preverjali odnos med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, 

smo uporabili regresijsko analizo, pri analizi pomembnosti dejavnikov, ki najbolj 

diferencirajo skupine anketirancev glede na ključni raziskovani pojav pa smo si pomagali z 

diskriminantno analizo.  

3.1 Opis uporabljenih multivariatnih metod 

3.1.1 Faktorska analiza 

Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov. Poizkuša poenostaviti kompleksnost 

povezav med mnoţico opazovanih spremenljivk (indikatorjev) z razkritjem skupnih 

razseţnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. V 

druţboslovnih raziskavah je namreč velikokrat tako, da raziskovanih pojmov ne moremo 

neposredno meriti. Ponavadi jih merimo posredno z indikatorji tistega, kar naj bi merili. 

Zberemo torej nekaj direktno merljivih spremenljivk, ki so indikatorji pojma, ki ga ţelimo 

meriti in nato poskušamo razkriti ali so povezave med izbranimi opazovanimi 

spremenljivkami, ali pa je morda treba postaviti kompleksnejšo strukturo povezanosti. Cilj 

faktorske analize je večjemu številu spremenljivk, med katerimi obstaja povezanost, prirediti 

manjše število spremenljivk, ki pojasnijo medsebojno povezanost (Ferligoj 2004, 15). 

3.1.2 Cronbachov alfa koeficient 

Cronbachov  je mera zanesljivosti spremenljivke. Definirana je na intervalu [0,1] in če je 

njegova vrednost večja od 0,70, pravimo, da je merski postopek zanesljiv. Zanesljivost 
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merskega postopka pomeni, »da s ponavljanjem merjenj istega pojava v istih okoliščinah 

dobimo podobne izsledke« (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). 

3.1.3 Regresijska analiza 

Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati linearen odnos med 

odvisno in neodvisno spremenljivko. S pomočjo regresijske analize lahko ocenimo parametre 

regresijskega modela in statistični pomen modela. S pomočjo regresijskega modela, ki smo ga 

sprejeli in ocenili njegove parametre, lahko iz vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo 

vrednost odvisne spremenljivke. Naloga same regresijske analize se omejuje predvsem na 

testiranje določenih predpostavk o modelu in tako šele posredno pomaga raziskovalcu pri 

razčiščevanju postavitve njegovega modela. Regresijska analiza ima lahko opisno (ocenimo 

parametre regresijskega modela in statistični pomen modela) in napovedovalno (iz vrednosti 

neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke) vlogo (Ferligoj 2004, 

12). 

V magistrski nalogi smo s pomočjo multiple regresije preverili zastavljen pojasnjevalni model 

oz. vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, ki smo jo raziskovali. Uporabili 

smo metodo »enter«, ki proučuje odvisnost odvisne spremenljivke od hkratnega vpliva vseh 

neodvisnih spremenljivk.  

3.1.4 Kanonična diskriminantna analiza 

Diskriminantna analiza je metoda za pojasnjevanje razlik med skupinami. Poizkuša poiskati 

linearno kombinacijo merjenih spremenljivk, tako da nove spremenljivke (diskriminantne 

funkcije) zagotovijo čim večje razlikovanje med preučevanimi skupinami ter da je napaka pri 

uvrščanju enot v skupine najmanjša. Diskriminantna analiza ima zato funkcijo pojasnjevanja, 

pa tudi napovedovanja, saj je eden izmed ciljev diskriminantne analize tudi ta, da (nove) enote 

kar se da dobro prirejajo vnaprej danim skupinam. 

Pri diskriminantni analizi tako iščemo tiste razseţnosti podatkov, ki kar najbolj pojasnjujejo 

razlike med skupinami. V našem primeru bomo iskali dejavnike, ki najbolje ločijo skupine 

anketirancev, ki bodo oblikovane glede na odvisno spremenljivko (Ferligoj, Leskošek in 

Kogovšek 1995). 

3.2 Struktura vprašalnika in spremenljvke 

Podatke smo zbrali s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika, pri oblikovanju katerega 

smo izhajali iz zastavljenega teoretskega okvirja in na osnovi zastavljene konceptualizacije 

področja. 
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Anketni vprašalnik je bil razdeljen na štiri sestavne dele, v prvem delu smo preverjali 

poznavanje razmer na trgu električne energije ter odnos do izbire in menjave dobavitelja 

električne energije, v drugem delu smo preverjali zadovoljstvo z izkušnjo pri kontaktiranju z 

zaposlenimi v podjetju Elektro Gorenjska in zadovoljstvo z razreševanjem zadev na področju 

prodaje električne energije, v tretjem delu smo preverili osebno komunikacijo in odnos 

zaposlenih ter ob koncu vsebinskega dela vprašalnika izmerili zadovoljstvo s kakovostjo 

storitev v podjetju. Ob koncu vprašalnika pa smo zabeleţili še osnovne sociodemografske 

podatke anketirancev. 

V raziskavi nastopajo naslednje neodvisne spremenljivke: 

 zadovoljstvo z razreševanjem zadev na področju prodaje električne energije – indikatorji: 

 Plačilni pogoji in cena 

 Preglednost računov 

 Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih (kontaktni podatki, ime priimek, 

naslov ipd.) 

 Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 

 Izpolnjevanje obljub, dogovorov 

 Urejenost poslovnih prostorov in osebja 

 Dostop do ustrezne kontaktne osebe 

 Hitrost odziva na telefon 

 Razreševanje pritoţb 

 Razreševanje reklamacij 

 Hitrost opravljanja storitev oz. razreševanja zadev 

 Informiranje odjemalcev 

 Svetovanje odjemalcem 

 zadovoljstvo z odnosom uslužbencev – indikatorji: 

 Usluţbenec je bil prijazen. 

 Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da sem jo razumel. 

 Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 

 Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo. 

 Usluţbenec mi je bil pripravljen pomagati. 

 Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene informacije. 

 Usluţbenec je hitro in korektno izvedel storitev oz. razrešil zadevo. 

 Usluţbenec je strokovno usposobljen za delo, ki ga opravlja. 

V raziskavi nastopajo naslednje odvisne spremenljivke: 

 zadovoljstvo odjemalcev s kakovostjo storitev – indikatorji: 

 V podjetju Elektro Gorenjska zagotavljajo visoko kakovost storitev na področju 

prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem. 

 V podjetju Elektro Gorenjska imajo iskren interes delovati v dobro strank. 
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 V celoti gledano sem s podjetjem Elektro Gorenjska popolnoma zadovoljen. 

 lojalnost odjemalcev – indikatorji: 

 Ali nameravate v vašem gospodinjstvu v prihodnjem letu zamenjati svojega 

dobavitelja električne energije? 

 Če bi v tem trenutku lahko izbirali svojega dobavitelja električne energije, ali bi 

ponovno izbrali podjetje Elektro Gorenjska? 

 Ali bi podjetje Elektro Gorenjska priporočili nekomu, ki se odloča med različnimi 

dobavitelji električne energije? 

Celoten anketni vprašalnik je v prilogi magistrske naloge (priloga 1). 

3.3 Struktura vzorca in anketiranje 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli na nenamenskem vzorcu gospodinjskih odjemalcev 

električne energije na področju gorenjske regije. V Gorenjski regiji je cca. 85.000 

gospodinjstev, v raziskavi smo izbrali skupno 3.300 anketirancev. Vzorec anketirancev, 

katerih podatke smo obdelali, zajema 550 anketirancev. 

Pogoj, da je bil posameznik primeren za izpolnjevanje ankete je bil, da je posameznik 

odjemalec podjetja Elektro Gorenjska, d. d., in da ima v gospodinjstvu vlogo odločevalca 

glede električne energije oz. vlogo plačnika poloţnic. Ker se je anketa nanašala na delo 

oddelka, ki v podjetju Elektro Gorenjska, d. d., opravlja storitve za gospodinjske odjemalce, 

smo v anketo vključili filter vprašanje, na osnovi katerega smo sodelovanje v anketi 

omogočili tistim, ki so v preteklem letu vsaj enkrat telefonsko ali osebno kontaktirali s 

podjetjem glede kakršnekoli zadeve, ki se nanaša na dobave električne energije.  

3.4 Metoda zbiranja podatkov in informacij ter potek anketiranja 

Zbiranje podatkov in informacij je potekalo preko spletnega vprašalnika, in sicer v obdobju 

med 10. 1. 2010 in 10. 2. 2010, anketirance pa smo k razreševanju ankete povabili s 

povabilom po elektronski pošti. Za tak način zbiranja podatkov in informacij smo se odločili 

zato, ker je poceni in omogoča hitro zbiranje podatkov in informacij, v primerjavi z 

anketiranjem s tiskanimi vprašalniki, pa se zmanjša moţnost napak anketirancev (npr. manj 

izpuščenih odgovorov, napačnih preskokov ipd.) (Churchill in Iacobucci 2009, 27). 

Sodelovanje v anketi je bilo prostovoljno, vsem anketirancem pa smo zagotovili anonimnost 

pri obravnavi njihovih odgovorov.  

V spodnji tabeli so prikazane statistike o odzivnosti odjemalcev, ki smo jih povabili k 

izpolnjevanju ankete.  
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Tabela 3: Odzivnost anketirancev 

            N Deleţ (v %) 

Končana anketa         550 17,0 

Nedokončana anketa          630* 19,0 

Samo klik na povezavo do ankete        190 6,0 

Se ni odzval povabilu      1.930 58,0 

Skupno poslanih povabil na anketo     3.300 100,0 

*Od tega smo sami preko filter vprašanja izločili 236 anketirancev, ker niso ustrezali osnovnemu 
pogoju za izpolnjevanje ankete (vsaj eden telefonski ali osebni kontakt s podjetjem Elektro Gorenjska 

v preteklem letu). 

3.5 Obdelava podatkov 

Ker smo podatke in informacije zbirali s spletnim vprašalnikom, so bili po koncu anketiranja 

izpolnjeni vprašalniki ţe shranjeni v ustrezni elektronski bazi podatkov. Po tem, ko smo bazo 

izvozili v Excel, smo izvedli logično kontrolo podatkov in jih pripravili na uvoz v program za 

statistično obdelavo podatkov SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), s pomočjo 

katerega smo izvedli analize in obdelave podatkov. Uporabili smo ustrezne statistične metode, 

ki jih bomo na kratko opisali v nadaljevanju.  

S pomočjo univariatne analize smo izračunali in prikazali frekvenčno porazdelitev podatkov, 

za ordinalne oz. razmernostne spremenljivke pa tudi aritmetično sredino in standardni odklon. 

Za vse spremenljivke, ki nastopajo v našem pojasnjevalnem modelu (vse neodvisne 

spremenljivke in odvisna spremenljivka) in smo jih merili s pomočjo nabora indikatorjev, 

smo pred izračunom sestavljenih spremenljivk s pomočjo faktorske analize preverili 

vsebinsko veljavnost in izvedli test zanesljivosti indikatorjev. Za preverjanje hipotez smo 

uporabili multiplo linearno regresijo in za dodatne primerjave bivariatno analizo podatkov in 

tudi kanonično diskriminantno analizo. 

V nadaljevanju bomo predstavili izide raziskave, najprej strukturo anketirancev po 

demografskih spremenljivkah, nato pa še izide in ocene glede posameznih ocenjevanih 

področij. 

3.6 Opis vzorca 

Vzorčni okvir za našo raziskavo so predstavljali gospodinjski odjemalci oz. stranke podjetja 

Elektro Gorenjska, d. d., zato smo anketirance povprašali tudi po določenih značilnostih 

njihovega gospodinjstva in situacije glede porabe električne energije v gospodinjstvu. 

V spodnjih tabelah so najprej prikazane osnovne demografske značilnosti zajetih 

anketirancev, nato pa še omenjene dodatne spremenljivke.  



Empirični del 

56 

Tabela 4: Spol anketirancev 

              N Deleţ (v %) 

Moški 311 56,5 

Ţenski 235 42,7 

Brez odgovora 4 0,7 

Skupaj 550 100,0 
 

V vzorec smo zajeli 57 % anketirancev in 43 % anketirank.  

Vsak anketiranec je navedel tudi svojo starost in za potrebe obdelave smo spremenljivko 

rekodirali tako, da smo anketirance uvrstili v ustrezne razrede glede na določene meje oz. 

navedena leta. 

Tabela 5: Starost anketirancev 

               N Deleţ (v %) 

35 let ali manj 90 16,4 

36–45 let 151 27,5 

46–55 let 138 25,1 

56–65 let 114 20,7 

66 let ali več 49 8,9 

Brez odgovora 8 1,5 

Skupaj 550 100,0 
 

Tabela 6: Starost anketirancev 

 

N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Starost anketirancev 542 20 83 48,32 11,951 
 

Povprečna starost anketirancev je 48 let, najmlajši sodelujoči v raziskavi je star 20 let, 

najstarejši pa 83. Večina anketirancev, skoraj 70 %, je mlajših od 56 let; od tega jih je 16 % 

starih 35 let ali manj, dobra četrtina pa je starih med 36 in 45 let (27,5 %) oz. med 46 in 55 let 

(25,1 %). Med 56 in 65 letom starosti je dobrih 20 % anketirancev, slaba desetina (8,9 %) pa 

jih je starejših. 

Zanimalo nas je tudi, kakšen je povprečen neto dohodek celotnega gospodinjstva (skupaj vsi 

viri dohodka: plača, štipendija, otroške doklade, socialna podpora itd.). 
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Tabela 7: Neto dohodek gospodinjstva 

                N Deleţ (v %) 

Do 800 EUR 65 11,8 

801 do 1.200 EUR 100 18,2 

1.201 do 1.600 EUR 102 18,5 

1.601 do 2.000 EUR 68 12,4 

2.001 do 2.400 EUR 69 12,5 

2.401 in več EUR 33 6,0 

Brez odgovora 113 20,5 

Skupaj 550 100,0 
 

Dobra desetina anketirancev je navedla, da je dohodek njihovega gospodinjstva do 800 EUR 

(11,8 %), pri slabi petini vprašanih ta znaša med 801 in 1.200 EUR (18,2 %) oz. 1.201 in 

1.600 EUR (18,5 %), v dobrih 12 % gospodinjstev pa razpolagajo z do 2.000 oz. 2.400 EUR 

dohodka. Takšnih, ki se po dohodku uvrščajo v najvišji razred (2.401 in več EUR) je 6 %, 

dobra petina anketirancev pa na vprašanje ni ţelela odgovoriti.  

Preverili smo tudi, v kakšnem stanovanjskem objektu anketiranci prebivajo. 

Tabela 8: Stanovanjski objekt 

                N Deleţ (v %) 

Stanovanje v bloku 93 16,9 

Stanovanje v večstanovanjski hiši 109 19,8 

Enodruţinska hiša 337 61,3 

Drugo* 6 1,1 

Brez odgovora 5 0,9 

Skupaj 550 100,0 

* Pod drugo so anketiranci navajali naslednje odgovore: kmetija, kmečka hiša in objekt s poslovnimi 
prostori.  

Največ anketirancev, 61 %, ţivi v samostojni enodruţinski hiši, med preostalimi pa jih je zelo 

podoben deleţ v večstanovanjski hiši (20 %) ali v stanovanju (17 %). 

V spodnjih tabelah so prikazane še dodatne informacije o velikost bivalnih enot. 
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Tabela 9: Velikost bivalnih prostorov (v m
2
) 

                N Deleţ (v %) 

55 m
2
 ali manj 47 8,5 

56–75 m
2
 90 16,4 

76–100 m
2
 142 25,8 

101–150 m
2
 128 23,3 

151–200 m
2
 78 14,2 

201 m
2
 ali več 44 8,0 

Brez odgovora 21 3,8 

Skupaj 550 100,0 
 

Slaba desetina anketirancev (9 %) ima bivalne prostore, ki so veliki le 55 m
2
 ali manj, 16 % 

jih ţivi v prostorih, ki so veliki med 56 in 75 m
2
, okrog četrtina pa v prostorih, ki so veliki 

med 76 in 100 m
2
 (26 %) oz. v prostorih velikost med 101 in 150 m

2
 (23 %). Preostali imajo 

še večjo površino bivalnih prostorov ali na vprašanje niso podali odgovora (takšnih je 4 %). 

Tabela 10: Velikost bivalnih prostorov (v m
2
) 

 

N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Velikost bivalnih prostorov 530 29 450 121,81 65,692 
 

Povprečna velikost bivalnih prostorov anketirancev znaša 122 m
2
, velikost stanovanjskih 

prostorov pa se giblje med 29 in 450 m
2
. 

Sledi nekaj vprašanj, ki se veţejo na porabo električne energije v gospodinjstvu. Anketirance 

smo najprej povprašali, koliko znaša njihov povprečen mesečni račun za električno energijo. 

Glede na porabo oz. višino računa, smo ustvarili tudi novo spremenljivko z več razredi glede 

na višino računa za električno energijo. 

Tabela 11: Višina računa za električno energijo (v EUR) 

                N Deleţ (v %) 

35 EUR ali manj 83 15,1 

36–50 EUR 170 30,9 

51–75 EUR 154 28,0 

76–100 EUR 82 14,9 

101 EUR ali več 50 9,1 

Brez odgovora 11 2,0 

Skupaj 550 100,0 
 

15 % anketirancev za električno energijo plačuje 35 EUR ali manj, slaba tretjina (31 %) jih 

plačuje med 36 in 50 EUR, nekoliko manj (28 %) pa med 51 in 75 EUR. Preostali so navedli, 
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da imajo še višji račun za električno energijo; pri 15 % vprašanih znaša mesečni račun za 

električno energijo mesečno med 76 in 100 EUR, pri slabi desetini (9,1 %) pa še več. 

Tabela 12: Višina računa za električno energijo (v EUR) 

 

N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Višina računa 531 9 300 63,02 34,354 
 

V povprečju v gospodinjstvih anketiranih odjemalcev za račun za električno energijo mesečno 

odštejejo 63 EUR, višina zneskov pa se giblje od 9 do 300 EUR. 

Anketiranci so s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni »Zelo nepomembna« in 5 

pomeni »Zelo pomembna« ocenili pomembnost skrbi za varčevanje in racionalno rabo 

električne energije. 

Tabela 13: Skrb za racionalno rabo električne energije 

                 N Deleţ (v %) 

1 – Zelo nepomembna 88 16,0 

2 – Nepomembna 2 0,4 

3 – Niti nepomembna, niti pomembna 21 3,8 

4 – Pomembna 216 39,3 

5 – Zelo pomembna 218 39,6 

Ne vem, ne morem oceniti 5 0,9 

Skupaj 550 100,0 
 

Velika večina anketirancev ocenjuje, da je v njihovem gospodinjstvu racionalna raba 

električne energije pomembna (39 %) ali zelo pomembna (40 %). Večina preostalih (16 %) 

meni ravno nasprotno, da je ta nepomembna, medtem ko je odstotek neopredeljenih zelo 

nizek (4 %). 

Tabela 14: Skrb za racionalno rabo električne energije 

 

N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Pomembnost skrbi za racionalno rabo 

električne energije  
545 1 5 3,87 1,376 

 

Povprečna ocena pomembnosti racionalne rabe električne energije oz. varčevanja z energijo 

ustreza oceni 4, kar pomeni »pomembna«. 
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3.7 Odnos do menjave dobavitelja električne energije 

Gospodinjstva imajo od 1. 7. 2007 moţnost izbire oziroma zamenjave dobavitelja električne 

energije ne glede na njegovo geografsko lokacijo in zanimalo nas je, ali so anketiranci s tem 

seznanjeni. 

Tabela 15: Seznanjenost z možnostjo menjave dobavitelja 

              N Deleţ (v %) 

Da 532 96,7 

Ne 18 3,3 

Skupaj 550 100,0 
 

Izidi v zgornji tabeli razkrivajo, da velika večina anketirancev (97 %) pozna moţnost menjave 

dobavitelja električne energije. 

Zaradi odprtosti trga električne energije oz. moţnosti odjemalcev, da svojega dobavitelja 

zamenjajo, je pomembno poznati dejavnike oz. razloge, zaradi katerih je dobavitelj električne 

energije v gospodinjstva anketirancev (še vedno) Elektro Gorenjska.  

Tabela 16: Dejavniki izbire podjetja Elektro Gorenjska 

 

Ne Da Skupaj 

   N 
Deleţ 

(v %) 
N 

Deleţ 

(v %) 
N 

Deleţ 

(v %) 

Lokacija podjetja 226 41,4 324 58,9 550 100,0 

Preveč zapleteni postopki v zvezi z menjavo 

dobavitelja električne energije 

292 53,1 258 46,9 550 100,0 

Kakovost storitev 352 64,0 198 36,0 550 100,0 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 380 69,1 170 30,9 550 100,0 

Cena 413 75,1 137 24,9 550 100,0 

Ne poznam drugih dobaviteljev električne energije 418 76,0 132 24,0 550 100,0 

Drug razlog 481 87,5 69 12,5 550 100,0 

Ne vem, ne morem oceniti 526 95,6 24 4,4 550 100,0 
 

Anketiranci so izmed naštetih dejavnikov izbrali tri najbolj pomembne, lahko pa so tudi sami 

predlagali alternativnega. Največ vprašanih, slabih 60 %, je kot razlog navedlo lokacijo 

podjetja. Nekoliko manj kot polovica (47 %) je izpostavila prepričanje, da so postopki v zvezi 

z zamenjavo dobavitelja električne energije preveč zapleteni. Kakovost storitev je na tretjem 

mestu, kot pomemben razlog izbire dobavitelja je ta dejavnik izpostavilo 36 % vprašanih. 

Dodatnih 31 % pa jih meni, da je pomembna prijaznost in strokovnost zaposlenih.  
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Anketiranci so lahko tudi sami navedli dodaten razlog zaradi katerega je Elektro Gorenjska 

njihov dobavitelj električne energije. Drugi razlog je podalo 69 oseb oz. 13 % izmed vseh 

sodelujočih v raziskavi. 

Tabela 17: Drugi dejavniki izbire podjetja Elektro Gorenjska 

    N Deleţ (v %) 

Tradicija pri EG, sem navajen na EG 23 33,3 

Slaba ponudba ostalih dobaviteljev, menjava se cenovno 
ne splača 

14 20,3 

Nisem dovolj informiran, drugim dobaviteljem ne 
zaupam 

13 18,8 

Imam paket, ki mi ustreza (»Porabim kar rabim«) 6 8,7 

Ne čutim potrebe, sem zadovoljen pri EG 4 5,8 

Sem se ţe odločil za menjavo, sem v postopku menjave 7 10,1 

Brez odgovora 2 2,9 

Skupaj 69 100,0 
 

Anketiranci so kot dodaten razlog najpogosteje izpostavili dejstvo, da so pri Elektro 

Gorenjska ţe dalj časa in so zaradi dolgoletne pripadnosti podjetju nanj enostavno navajeni. 

Pogosto so navedli tudi, da se menjava stroškovno ne izplača, ker tudi drugi dobavitelji ne 

ponujajo bistveno niţjih cen, ali pa da niso dovolj informirani o ponudbi in pogojih pri drugih 

dobaviteljih, ali o tem kakšne bodo dolgoročne posledice menjave in jim zato ne zaupajo. 

Nekateri pa so kot razlog izpostavili zadovoljstvo s ponudbo podjetja Elektro Gorenjska oz. s 

podjetjem samim. Sedem anketirancev je navedlo, da so ţe v postopku menjave. 

Preverili smo tudi, kateri vzroki bi anketirance privedli do tega, da bi zamenjali svojega 

trenutnega dobavitelja električne energije. Izmed navedenih dejavnikov so izbrali tri najbolj 

pomembne. 

Tabela 18: Dejavniki zamenjave dobavitelja električne energije 

 

Ne Da Skupaj 

    N 
Deleţ 

(v %) 
N 

Deleţ 

(v %) 
N 

Deleţ 

(v %) 

Cena  70 12,7 480 87,3 550 100,0 

Kakovost storitev 218 39,6 332 60,4 550 100,0 

Enostavni postopki v zvezi z menjavo dobavitelja električne 

energije 
337 61,3 213 38,7 550 100,0 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 359 65,3 191 34,7 550 100,0 

Boljše poznavanje drugih dobaviteljev električne energije 424 77,1 126 22,9 550 100,0 

Lokacija podjetja 481 87,5 69 12,5 550 100,0 

Drug razlog 526 95,6 24 4,4 550 100,0 

Ne vem, ne morem oceniti 525 95,5 25 4,5 550 100,0 
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Izkaţe se, da je daleč najpomembnejši dejavnik cena, saj je skoraj 90 % anketirancev 

(87,3 %) navedlo, da bi jih cena lahko prepričala v to, da bi zamenjali svojega trenutnega 

dobavitelja električne energije. Na drugem mestu je kakovost storitev, ki jo je kot pomemben 

dejavnik pri morebitni zamenjavi dobavitelja izpostavilo 60 % anketirancev. Podoben deleţ 

anketirancev je izbral odgovor enostavnost postopkov v zvezi z zamenjavo dobavitelja 

električne energije (38,7 %) in prijaznost in strokovnost zaposlenih (34,7 %). Preostala 

navedena dejavnika pa je kot pomembna izbralo manj anketirancev – dobra petina (22, 9 %) 

jih je izpostavila boljše poznavanje drugih dobaviteljev električne energije in dobra desetina 

(12,5 %) lokacijo podjetja.  

Nekateri so sami navedli druge dejavnike, ki bi jih napeljali v zamenjavo dobavitelja, skupno 

je to storilo 24 anketirancev. 

Tabela 19: Drugi dejavniki zamenjave dobavitelja električne energije 

       N Deleţ (v %) 

Bolj fleksibilna ponudba ali paket 8 20,8 

Dodatne ugodnosti, popusti, akcije 5 20,8 

Boljši sistem spremljanja porabe, popisovanja števcev 4 16,7 

Slabe izkušnje ali nezadovoljstvo z EG 4 16,7 

Boljši sistem elektronskega poslovanja 3 12,5 

Skupaj 24 100,0 
 

Osem anketirancev je omenilo, da bi jih prepričala bolj prilagojena ponudba oz. paketi, 

recimo bolj ustrezen termin cenejšega toka, posebna tarifa za toplotne črpalke ali moţnost 

lastnega proizvajanja električne energije. Dodatne ugodnosti, popusti in akcije bi v zamenjavo 

prepričale pet anketirancev, kot primere so ti anketiranci navedli moţnost popusta pri večji 

porabi oz. pri večjem številu druţinskih članov ter dolgoročno zagotovljeno ceno. Štirje 

anketiranci so omenili še način spremljanja porabe in prav tako štirje, da bi se za zamenjavo 

dobavitelja odločili v primeru, da s trenutnim dobaviteljem ne bi bili zadovoljni. Preostali 

anketiranci so omenili še izboljšave v elektronskem poslovanju.  

Odjemalci imajo kot stranke podjetja Elektra Gorenjska na voljo določene »instrumente«, s 

katerimi lahko opozorijo na napake, nespoštovanje njihovih pravic in podobno. Ker nas je 

zanimalo, v kolikšni meri se teh »orodij« zavedajo in jih tudi uporabljajo, smo anketirance 

prosili, da s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni »Sploh se ne strinjam« in 5 pomeni 

»Popolnoma se strinjam« ocenijo nabor trditev, ki se veţejo na to področje. 
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Tabela 20: Vpletenost odjemalcev* 

 
   N Min. Max. Povp. 

Standardni 
odklon 

Če bi v podjetju Elektro Gorenjska kršili moje pravice, bi 
se pritoţil/a. 

524 1 5 4,30 0,794 

Pohvale odjemalcev pozitivno vplivajo na zaposlene in na 
njihovo delo. 

518 1 5 4,26 0,812 

Predlogi odjemalcev lahko izboljšajo kakovost dela 

zaposlenih v podjetju. 
519 1 5 4,24 0,819 

Pritoţba je učinkovit način zagotavljanja odjemalčevih 

pravic. 
501 1 5 3,87 1,021 

* Tabela s frekvenčnimi porazdelitvami za posamezno trditev se nahaja v prilogi. 

Povprečje

4,30

4,26

4,24

3,87

1 2 3 4 5

Če bi v podjetju Elektro Gorenjska kršili moje

pravice, bi se pritožil/a.

Pohvale odjemalcev pozitivno vplivajo na

zaposlene in na njihovo delo.

Predlogi odjemalcev lahko izboljšajo kakovost

dela zaposlenih v podjetju.

Pritožba je učinkovit način zagotavljanja

odjemalčevih pravic.

 
Slika 1: Vpletenost odjemalcev – povprečne ocene* 

Izidi kaţejo, da se anketiranci v veliki meri strinjajo z vsemi navedenimi trditvami (vse 

povprečne ocene ustrezajo oceni 4). Najvišje strinjanje je opaziti pri prepričanju o koriščenju 

»instrumenta« pritoţbe (ocena 4,30) in pozitivnem vplivu pohval (ocena 4,26) ter predlogov 

(ocena 4,24). V primerjavi z ostalimi trditvami dosega nekoliko niţjo povprečno vrednost 

trditev o tem, da je pritoţba učinkovit način zagotavljanja odjemalčevih pravic (ocena 3,87). 

3.8 Lojalnost odjemalcev 

Med drugim smo si kot cilj raziskave zastavili podrobneje raziskati, kako močno pripadnost 

čutijo anketiranci do svojega trenutnega dobavitelja električne energije, do podjetja Elektro 

Gorenjska. V ta namen smo jim zastavili tri klasična vprašanja, s katerimi merimo lojalnost 

potrošnikov. 
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Tabela 21: Indikatorji lojalnosti – zamenjava, ponovna izbira, priporočilo 

 V5_rec_ZAMENJAVA 
– Ali nameravate v 

vašem gospodinjstvu v 

prihodnjem letu 
zamenjati svojega 

dobavitelja električne 

energije? 

V6_PONOVNA 
IZBIRA – Če bi v tem 

trenutku lahko izbirali 

svojega dobavitelja 
električne energije, ali bi 

ponovno izbrali podjetje 

Elektro Gorenjska? 

V7_PRIPOROČILO – 
Ali bi podjetje Elektro 

Gorenjska priporočili 

nekomu, ki se odloča 
med različnimi 

dobavitelji električne 

energije? 

         N Deleţ (v %)            N Deleţ (v %)         N Deleţ (v %) 

Zagotovo ne 154 28,0 19 3,5 27 4,9 

Verjetno ne 255 46,4 51 9,3 53 9,6 

Verjetno da 37 6,7 280 50,9 262 47,6 

Zagotovo da 8 1,5 94 17,1 53 9,6 

Ne vem, ne morem oceniti 96 17,5 106 19,3 155 28,2 

Skupaj 550 100,0 550 100,0 550 100,0 
 

Večina anketirancev, skupno slabe tri četrtine, v prihodnjem letu ne bo zamenjala svojega 

dobavitelja električne energije, 28 % jih tega zagotovo ne bo storilo, 46 % pa verjetno ne. 

Zamenjavo dobavitelja je napovedala slaba desetina anketiranih, 7 % jih bo svojega 

dobavitelja verjetno zamenjalo, 2 % pa zagotovo. 17,5 % vprašanih se do vprašanja ni 

opredelilo.  

Tudi izidi glede drugih dveh indikatorjev to sta ponovna izbira in priporočilo, so za 

dobavitelja dokaj ugodni. Skoraj 70 % vprašanih bi namreč kot svojega dobavitelja električne 

energije ponovno izbralo podjetje Elektro Gorenjska, 17,1 % bi to storilo zagotovo in 51,1 % 

verjetno, desetina anketirancev bi ga prav tako zagotovo priporočila nekomu, ki se odloča 

med različnimi dobavitelji električne energije, desetina (9,6 %) zagotovo in skoraj polovica 

verjetno (47,6 %). Takšnih, ki zagotovo ali verjetno ne bi ponovno izbrali podjetja Elektro 

Gorenjska za svojega dobavitelja skupno 13 %, takšnih, ki ga ne bi priporočali naprej pa 

15 %. V prvem primeru se do vprašanja ni opredelila slaba petina vprašanih, v drugem 

primeru pa skoraj 30 %.  
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Slika 2: Indikatorji lojalnosti – zamenjava, ponovna izbira, priporočilo 

Pred izvedbo faktorske analize smo indikator o nameri zamenjave distributerja električne 

energije rekodirali, tako da so vsi neposredno primerljivi (usmerjeni v enako smer).  

Tabela 22: Pojasnjena varianca – lojalnost 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 2,298 76,608 76,608 1,973 65,773 65,773 

2 0,446 14,882 91,490    

3 0,255 8,510 100,000    
 

Faktorska analiza je potrdila, da sklop indikatorjev, ki merijo lojalnost, predstavlja en faktor, 

ki pojasnjuje 65,77 variance. Da gre samo za en faktor, lahko razberemo tudi iz grafičnega 

prikaza lastnih vrednosti, ki se nahaja v prilogi in iz vrednosti uteţi v spodnji tabeli. 

Tabela 23: Uteži in komunalitete – lojalnost 

      Uteţi Komunalitete 

V5_rec_ZAMENJAVA – Ali nameravate v vašem gospodinjstvu v 

prihodnjem letu zamenjati svojega dobavitelja električne energije?  

0,699 0,489 

V6_PONOVNA IZBIRA – Če bi v tem trenutku lahko izbirali svojega 

dobavitelja električne energije, ali bi ponovno izbrali podjetje Elektro 
Gorenjska? 

0,895 0,802 

V7_PRIPOROČILO – Ali bi podjetje Elektro Gorenjska priporočili 
nekomu, ki se odloča med različnimi dobavitelji električne energije?  

0,826 0,682 
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Uteţi so pri vseh indikatorjih, ki merijo lojalnost odjemalcev precej visoke (0,7 ali več), kar 

kaţe na velik vpliv faktorja na indikatorje.  

Tabela 24: Zanesljivost – lojalnost 

n Cronbachov alfa število indikatorjev 

333 0,847 3 
 

Tudi test zanesljivosti je pokazal, da imamo zadovoljiv merski model (Cronbahov alfa je 

0,85). Iz indikatorjev smo zato izračunali skupno spremenljivko »lojalnost« izračunali na 

naslednji način: (V5_rec+V6+V7)/3.  

Spodnja prikaza odraţata še osnovne značilnosti sestavljene spremenljivke. 

Tabela 25: Lojalnost 

 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 
odklon 

Lojalnost 333 1 4 3,08 0,630 
 

 
Slika 3: Lojalnost – histogram 

Povprečna vrednost spremenljivke na 4-stopenjski lestvici, kjer ocena 1 pomeni najniţjo in 

ocena 4 najvišjo stopnjo lojalnosti ustreza oceni 3, spremenljivka se porazdeljuje rahlo 

asimetrično v levo, kar pomeni, da odjemalci do svojega elektro-distributerja čutijo relativno 

visoko stopnjo pripadnosti.  

3.9 Razreševanje zadev na področju prodaje električne energije 

V začetku empiričnega dela magistrske naloge smo navedli, da je bil pogoj za izpolnjevanje 

ankete vsaj en osebni ali telefonski stik z zaposlenimi v podjetju Elektro Gorenjska v letu 
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2009, in sicer glede zadeve, ki se nanašajo na dobavo električne energije. Anketiranci so 

lahko s podjetjem kontaktirali tudi večkrat. Izidi o številu kontaktov so prikazani v spodnji 

tabeli. 

Tabela 26: Število kontaktov v letu 2009 

               N Deleţ (v %) 

Enkrat 168 30,5 

Dvakrat do trikrat 220 40,0 

Štiri do petkrat 80 14,5 

Več kot petkrat 70 12,7 

Ne spomnim se 12 2,2 

Skupaj 550 100,0 
 

Dobrih 30 % anketirancev je s podjetjem Elektro Gorenjska kontaktiralo le enkrat, 40 % 

dvakrat do trikrat, 15 % štirikrat do petkrat in 13 % več kot petkrat. 

Zanimalo pa nas je tudi, kako dolgo so anketiranci nazadnje čakali v vrsti pred informacijsko 

pisarno ali v telefonski čakalni vrsti. 

Tabela 27: Čas čakanja v čakalni vrsti ob zadnjem kontaktu 

              N Deleţ (v %) 

Do 5 minut 335 60,9 

Od 6 do 10 minut 66 12,0 

Od 11 do 15 minut 13 2,4 

Od 16 do 20 minut 11 2,0 

Več kot 20 minut 7 1,3 

Drugo* 6 1,1 

Ne vem, ne morem oceniti 112 20,4 

Skupaj 550 100,0 

* Pod drugo so anketiranci navajali naslednje odgovore: nisem čakal, ker sem večkrat poklical, bilo je 

zasedeno, nazadnje sem komuniciral preko elektronske pošte. 

Izidi kaţejo, da je bil čakalni čas večinoma zelo kratek, saj je kar dobrih 60 % anketirancev 

(60, 9 %) čakalo deset minut (12 %), dobra desetina pa med 6 in 10 minut. Večina preostalih, 

dobra petina anketirancev, se natančnega čakalnega časa ne spomni, tako da je t istih, ki so 

čakali 11 minut ali več je skupno 6 %.  

Anketiranci so podali tudi percepcijo časa obravnave njihove zadeve, zaradi katere so sploh 

stopili v stik s podjetjem Elektro Gorenjska.  
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Tabela 28: Ustreznost časa razreševanja zadnje zadeve 

                N Deleţ (v %) 

Zadeva se je razreševala bistveno predolgo 33 6,0 

Zadeva se je razreševala predolgo 43 7,8 

Zadeva je bila razrešena v razumnem času 208 37,8 

Zadeva je bila razrešena hitro 126 22,9 

Zadeva je bila razrešena zelo hitro 56 10,2 

Ne vem, ne morem oceniti 84 15,3 

Skupaj 550 100,0 
 

Takšnih, ki menijo, da se je zadeva razreševala bistveno predolgo ali predolgo je 6 %, skoraj 

40 % anketirancev (37,8 %) je mnenja, da je bil čas razreševanja zadeve razumen, slaba 

tretjina anketirancev pa ocenjuje da je bila zadeva razrešena hitro ali zelo hitro.  

Ker smo z eno od naših hipotez ţeleli preveriti ali zadovoljstvo z razreševanjem zadev vpliva 

na zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev, nas je seveda zanimalo, kako so bili 

anketiranci zadovoljni s tem, kako je potekalo razreševanje njihove zadeve. Anketiranci so 

ocenjevali različne vidike zadovoljstva z razreševanjem zadev, pri tem pa so uporabili 5-

stopenjsko lestvico, kjer je ocena 1 pomenila »Sploh nisem zadovoljen/a«, ocena 5 pa »Zelo 

sem zadovoljen/a«. S širokim naborom indikatorjev smo ţeleli preveriti različne vidike 

zadovoljstva z razreševanjem zadev in tako sestaviti čim bolj veljavno in zanesljivo mero 

zadovoljstva z razreševanjem zadev.  

Ker smo imeli večji nabor indikatorjev, smo s faktorsko analizo najprej preverili ali smo zajeli 

le eno ali več dimenzij zadovoljstva z razreševanjem zadev. 
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Tabela 29: Pojasnjena varianca – razreševanje zadev 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 7,581 58,316 58,316 7,222 55,556 55,556 

2 1,097 8,442 66,757 0,694 5,336 60,893 

3 0,748 5,753 72,511    

4 0,675 5,195 77,705    

5 0,582 4,474 82,180    

6 0,532 4,093 86,273    

7 0,405 3,113 89,385    

8 0,323 2,483 91,868    

9 0,261 2,009 93,877    

10 0,244 1,878 95,755    

11 0,214 1,649 97,404    

12 0,191 1,468 98,872    

13 0,147 1,128 100,000    
 

Izid sta dva faktorja, pri čemer prvi pojasnjuje 55,56 % variance, drugi pa dodatnih 5,34 %. V 

spodnji tabeli lahko razberemo s katerimi merjenimi indikatorji je posamezni indikator bolj 

povezan. 

Tabela 30: Uteži in komunalitete – razreševanje zadev 

 Uteţi 
Komunalitete 

        Faktor 1 Faktor 2 

V13a_Plačilni pogoji in cena 0,550 0,737** 0,544 

V13b_Preglednost računov 0,524 0,684** 0,468 

V13c_Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih 

(vaši kontaktni podatki, ime priimek, naslov ipd.) 
0,551 0,643** 0,421 

V13d_Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 0,735* 0,719 0,599 

V13e_Izpolnjevanje obljub, dogovorov 0,865* 0,731 0,759 

V13f_Urejenost poslovnih prostorov in osebja 0,515 0,569** 0,339 

V13g_Dostop do ustrezne kontaktne osebe 0,814* 0,658 0,666 

V13h_Hitrost odziva na telefon 0,698* 0,491 0,492 

V13i_Razreševanje pritoţb 0,905* 0,700 0,820 

V13j_Razreševanje reklamacij 0,857* 0,662 0,735 

V13k_Hitrost opravljanja storitev oz. razreševanja zadev 0,846* 0,685 0,718 

V13l_Informiranje odjemalcev 0,568 0,790** 0,627 

V13m_Svetovanje odjemalcem 0,709 0,849** 0,729 

* Indikatorji, ki se bolj povezujejo s prvim faktorjem. 

** Indikatorji, ki se bolj povezujejo z drugim faktorjem. 
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Pred ponovnim izračunom faktorske analize s posameznimi indikatorji bomo predstavili še 

vsebinske izide za posamezni dobljen faktor. V prvem sklopu tabele oz. grafičnega prikaza so 

spremenljivke, ki se bolj povezujejo s prvim faktorjem, v drugem delu pa spremenljivke, ki se 

bolj povezujejo z drugim faktorjem.  

Tabela 31: Razreševanje zadev po dejavnikih* 

  

     N Min. Max. Povp. 

Standardni 

odklon 

F
A

K
T

O
R

 1
 

Hitrost opravljanja storitev oz. razreševanja zadev 499 1 5 3,75 0,956 

Hitrost odziva na telefon 521 1 5 3,74 0,992 

Izpolnjevanje obljub, dogovorov 474 1 5 3,71 0,926 

Dostop do ustrezne kontaktne osebe 511 1 5 3,70 0,958 

Razreševanje reklamacij 386 1 5 3,66 0,977 

Razreševanje pritoţb 374 1 5 3,58 0,951 

Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 471 1 5 3,52 1,012 

F
A

K
T

O
R

 2
 

Urejenost poslovnih prostorov in osebja 300 1 5 4,17 0,640 

Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih (vaši 
kontaktni podatki, ime priimek, naslov ipd.) 

534 1 5 4,06 0,930 

Informiranje odjemalcev 515 1 5 3,70 1,004 

Preglednost računov 545 1 5 3,58 1,138 

Svetovanje odjemalcem 473 1 5 3,53 1,047 

Plačilni pogoji in cena 531 1 5 3,24 0,991 

 Tabela s frekvenčnimi porazdelitvami za posamezno trditev se nahaja v prilogi 

Ker je prvi faktor močno pozitivno povezan s spremenljivkami, pri katerih se v stiku s stranko 

odraţa prilagodljivost usluţbenca oz. sposobnost njegove empatije s stranko, bomo ta faktor v 

nadaljnjih analizah imenovali »razreševanje zadev – prilagodljivost«. Vse povprečne ocene 

zadovoljstva se nahajajo med ocenama 3 in 4, anketiranci so najboljše ocenili hitrost 

opravljanja storitev oz. hitrost odziva ob kontaktiranju, najniţjo povprečno oceno pa dosega 

indikator, ki se nanaša na razumevanje potreb in zahtev odjemalcev.  

Drugi faktor pa je močno pozitivno povezan s spremenljivkami, ki odraţajo profesionalnost 

odnosa usluţbencev in njihovo korektnost ter doslednost pri opravljanju storitev, zato bomo ta 

faktor poimenovali »razreševanje zadev – profesionalnost«. Povprečne ocene posameznih 

indikatorjev razkrivajo, da so anketiranci najbolj zadovoljni z urejenostjo poslovnih prostorov 

in osebja (4,17) ter z natančnostjo pri vodenju podatkov o odjemalcih (4,06), najmanj pa s 

plačilnimi pogoji in ceno (3,24). Vse preostale povprečne ocene zadovoljstva se nahajajo med 

ocenama 3 in 4.  
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Slika 4: Razreševanje zadev po dejavnikih – faktor 1 in faktor 2 

Za vsakega izmed dobljenih faktorjev smo ponovno izvedli faktorsko analizo, najprej 

predstavljamo izide za dimenzijo prilagodljivosti v odnosu do strank. 

Tabela 32: Pojasnjena varianca – razreševanje zadev – prilagodljivost 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 
vrednost 

Pojasnjena 
varianca v % 

Kumulativa 
v % 

Lastna 
vrednost 

Pojasnjena 
varianca v % 

Kumulativa 
v % 

1 4,973 71,040 71,040 4,654 66,484 66,484 

2 0,723 10,329 81,370    

3 0,387 5,530 86,899    

4 0,292 4,178 91,077    

5 0,257 3,676 94,753    

6 0,226 3,228 97,981    

7 0,141 2,019 100,000    
 

Dobimo en faktor, ki pojasnjuje 66,48 % celotne variabilnosti merjenih spremenljivk. 
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Tabela 33: Uteži in komunalitete – reševanje zadev – prilagodljivost 

                 Uteţi Komunalitete 

V13d_Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 0,789 0,622 

V13e_Izpolnjevanje obljub, dogovorov 0,855 0,732 

V13g_Dostop do ustrezne kontaktne osebe 0,780 0,609 

V13h_Hitrost odziva na telefon 0,659 0,434 

V13i_Razreševanje pritoţb 0,877 0,769 

V13j_Razreševanje reklamacij 0,872 0,761 

V13k_Hitrost opravljanja storitev oz. razreševanja zadev 0,852 0,726 
 

Uteţi posameznih indikatorjev so visoke, kar pomeni da dobljeni faktor močno vpliva na 

merjene spremenljivke. 

Tabela 34: Zanesljivost – razreševanje zadev – prilagodljivost 

n Cronbachov alfa število indikatorjev 

308 0,931 7 
 

S testom zanesljivosti merskega modela (Cronbahov alfa je 0,931) smo potrdili, da iz 

ocenjevanih indikatorjev lahko sestavimo novo spremenljivko. To smo izračunali na naslednji 

način: (V13d+V13e+V13g+V13h+V13i+V13j+V13k+)/7.  

Tabela 35: Razreševanje zadev – prilagodljivost – opisne statistike 

 

N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Razreševanje zadev – prilagodljivost 308 1 5 3,60 0,834 
 

 
Slika 5: Razreševanje zadev – prilagodljivost – histogram 
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Vsebinska analiza dobljene spremenljivke razkrije, da so odjemalci v povprečju zadovoljni 

(ocena 4) s tem, kako so med potekom razreševanja zadev usluţbenci v odnosu do njih 

prilagodljivi in pripravljeni prisluhniti njihovim potrebam, ţeljam in pripombam.  

Preostane nam še, da izvedemo podobno analizo za preostalih šest indikatorjev, s katerimi 

smo merili zadovoljstvo z razreševanjem zadev in vsebinsko nakazujejo drugo dimenzijo 

raziskovanega pojava.  

Tabela 36: Pojasnjena varianca – razreševanje zadev – profesionalnost 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 3,427 57,124 57,124 2,946 49,095 49,095 

2 0,762 12,703 69,827    

3 0,654 10,897 80,724    

4 0,510 8,504 89,228    

5 0,404 6,731 95,959    

6 0,242 4,041 100,000    
 

Pričakovano s faktorsko analizo dobimo samo en faktor, ki pojasnjuje 49,05 % variance. 

Tabela 37: Uteži in komunalitete – razreševanje zadev – profesionalnost 

     Uteţi Komunalitete 

V13a_Plačilni pogoji in cena 0,704 0,496 

V13b_Preglednost računov 0,656 0,430 

V13c_Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih (vaši kontaktni 

podatki, ime priimek, naslov ipd.) 
0,629 0,396 

V13f_Urejenost poslovnih prostorov in osebja 0,561 0,315 

V13l_Informiranje odjemalcev 0,819 0,670 

V13m_Svetovanje odjemalcem 0,799 0,639 
 

Pri indikatorju »urejenost poslovnih prostorov in osebja« je vpliv dobljenega faktorja sicer 

nekoliko niţji kot pri ostalih indikatorjih, vendar je še vedno toliko močan, da ga lahko pri 

sestavi nove spremenljivke upravičeno upoštevamo. 

Tabela 38: Zanesljivost – razreševanje zadev – profesionalnost 

n Cronbachov alfa število indikatorjev 

279 0,846 6 
 

S testom zanesljivosti merskega modela (Cronbahov alfa je 0,846) smo samo potrdili, da iz 

ocenjevanih indikatorjev lahko sestavimo novo spremenljivko. To smo izračunali na naslednji 

način: (V13a+V13b+V13c+V13f+V13l+V13m+)/6.  
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Tabela 39: Razreševanje zadev – profesionalnost – opisne statistike 

 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 
odklon 

Razreševanje zadev – profesionalnost 279 1 5 3,73 0,719 
 

 
Slika 6: Razreševanje zadev – profesionalnost – histogram 

Anketiranci so drugo dimenzijo zadovoljstva z razreševanjem zadev ocenili nekoliko boljše 

kot prvo (razlika med prvo in drugo povprečno oceno je 0,13 točke), v povprečju pa velja, da 

so s profesionalnostjo opravljanja storitev zadovoljni (ocena 4). 

3.10 Osebna komunikacija in odnos zaposlenih 

Zadovoljstvo z odnosom zaposlenih je v naši raziskavi druga ključna neodvisna 

spremenljivka, zato se bomo podrobneje »posvetili« še indikatorjem, s katerimi smo merili ta 

pojav. Anketiranci so s pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenjevali nabor trditev, ki se veţejo na 

njihovo izkušnjo z zaposlenimi pri Elektro Gorenjska. Ocena 1 je pomenila da se z navedeno 

trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 pa da se z njo popolnoma strinjajo.  
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Tabela 40: Ocena dela uslužbenca – opisne statistike* 

 
  N Min. Max. Povp. 

Standardni 
odklon 

Usluţbenec je bil prijazen. 525 1 5 4,16 0,858 

Usluţbenec mi je bil pripravljen pomagati. 512 1 5 4,06 0,899 

Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da sem jo razumel. 518 1 5 3,97 0,987 

Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene informacije. 518 1 5 3,97 0,995 

Usluţbenec je strokovno usposobljen za delo, ki ga opravlja. 475 1 5 3,95 0,981 

Usluţbenec je hitro in korektno izvedel storitev oz. rešil 
zadevo. 

503 1 5 3,87 1,060 

Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 497 1 5 3,85 1,013 

Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo. 462 1 5 3,68 1,086 

* Tabela s frekvenčnimi porazdelitvami za posamezno trditev se nahaja v prilogi. 
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oz. rešil zadevo.

Uslužbenec je pri meni vzbujal zaupanje.

Uslužbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo.

 
Slika 7: Ocena dela uslužbenca – povprečne ocene 

Anketiranci so gledano v splošnem z delom usluţbencev podjetja Elektro Gorenjska 

zadovoljni, saj so vse povprečne ocene okrog ocene 4, kar pomeni da se anketiranci v 

povprečju z navedenimi trditvami strinjajo. Najbolje sta ocenjeni trditvi »usluţbenec je bil 

prijazen« in »usluţbenec je bil pripravljen pomagati«, najmanj pa s trditvijo »usluţbenec se je 

osebno zavzel za mojo zadevo«. 

Faktorska analiza in predstavitev nove spremenljivke:  

Podobno kot za druge neodvisne spremenljivke, smo tudi indikatorje, s pomočjo katerih smo 

izmerili zadovoljstvo z odnosom in komunikacijo usluţbencev, ovrednotili z ustreznimi 

statističnimi metodami in sestavili novo, skupno spremenljivko.  
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Tabela 41: Pojasnjena varianca – zadovoljstvo z delom uslužbenca 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 6,474 80,920 80,920 6,260 78,245 78,245 

2 0,358 4,476 85,396    

3 0,280 3,503 88,899    

4 0,248 3,105 92,003    

5 0,204 2,553 94,556    

6 0,167 2,087 96,643    

7 0,140 1,752 98,395    

8 0,128 1,605 100,000    
 

Analiza je pokazala, da smo dobili eno dimenzijo te spremenljivke, torej en faktor, ki 

pojasnjuje kar 78,24 % variance. V spodnji prilogi so prikazane še uteţi in komunalitete, 

grafični prikaza lastnih vrednosti pa se nahaja v prilogi.  

Tabela 42: Uteži in komunalitete – zadovoljstvo z delom uslužbenca 

       Uteţi Komunalitete 

V17a_Usluţbenec je bil prijazen. 0,813 0,660 

V17b_Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da sem jo razumel. 0,911 0,829 

V17b_Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 0,878 0,770 

V17d_Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo. 0,873 0,761 

V17e_Usluţbenec mi je bil pripravljen pomagati. 0,894 0,800 

V17f_Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene informacije. 0,886 0,785 

V17g_Usluţbenec je hitro in korektno izvedel storitev oz. rešil zadevo. 0,934 0,872 

V17h_Usluţbenec je strokovno usposobljen za delo, ki ga opravlja. 0,884 0,782 
 

Uteţi so pri vseh indikatorjih, ki merijo zadovoljstvo z odnosom usluţbencev zelo visoke (0,8 

ali več), kar kaţe na velik vpliv faktorja na indikatorje.  

Tabela 43: Zanesljivost – zadovoljstvo z delom uslužbenca 

n Cronbachov alfa število indikatorjev 

410 0,966 8 
 

S testom zanesljivosti merskega modela (Cronbahov alfa je 0,966) smo samo potrdili, da iz 

ocenjevanih indikatorjev lahko sestavimo novo spremenljivko. To smo izračunali na naslednji 

način: (V17a+V17b+V17c+V17d+V17e+V17f+V17g+ V17h+)/8.  

Spodnja prikaza odraţata še osnovne značilnosti sestavljene spremenljivke. 
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Tabela 44: Zadovoljstvo z delom uslužbenca 

 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 
odklon 

Odnos usluţbencev 410 1 5 3,94 0,904 
 

 
Slika 8: Zadovoljstvo z delom uslužbenca – histogram 

Povprečna ocena skupne spremenljivke, ki smo jo merili na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 

pomenilo najslabšo in 5 najboljšo oceno je dokaj visoka (3,94) in ustreza oceni 4. Sestavljena 

spremenljivka odraţa, kako anketiranci ocenjujejo delo usluţbencev podjetja Elektro 

Gorenjska oz. kako so zadovoljni z njihovim odnosom do strank in komunikacijo s strankami.  

3.11 Kakovost storitev 

Zaznana kakovost storitev v elektrodistribucijskih podjetjih je v fokusu tega magistrskega 

dela in zato predstavlja odvisno spremenljivko oz. ključni predmet raziskave. Izmerili smo jo 

tako, da so anketiranci s pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenjevali nabor trditev, ki se veţejo 

na percepcijo kakovosti storitev podjetja Elektro Gorenjska. Ocena 1 je pomenila da se z 

navedeno trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 pa da se z njo popolnoma strinjajo.  

Tabela 45: Kakovost storitev v podjetju Elektro Gorenjska* 

 
   N Min. Max. Povp. 

Standardni 

odklon 

V podjetju Elektro Gorenjska zagotavljajo visoko kakovost 

storitev na področju prodaje električne energije 

gospodinjskim odjemalcem. 

492 1 5 3,75 0,897 

V celoti gledano sem s podjetjem Elektro Gorenjska 

popolnoma zadovoljen. 

532 1 5 3,70 0,988 

V podjetju Elektro Gorenjska imajo iskren interes delovati v 
dobro strank. 

465 1 5 3,46 1,042 

* Tabela s frekvenčnimi porazdelitvami za posamezno trditev se nahaja v prilogi. 
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Povprečje

3,75

3,70

3,46

1 2 3 4 5

Podjetje Elektro Gorenjska zagotavlja visoko

kakovost storitev na področju prodaje električne

energije gospodinjskim odjemalcem.

V celoti gledano sem s podjetjem Elektro

Gorenjska popolnoma zadovoljen.

Podjetje Elektro Gorenjska ima iskren interes

delovati v dobro strank.

 
Slika 9: Kakovost storitev v podjetju Elektro Gorenjska – povprečje 

Povprečne ocene vseh indikatorjev se nahajajo med ocenama 3 in 4, kar pomeni da 

anketiranci relativno pozitivno ocenjujejo kakovost opravljenih storitev.  

Tako kot pri ostalih spremenljivkah smo tudi pri odvisni spremenljivki najprej preverili 

zanesljivost in veljavnost indikatorjev, s katerimi smo ta pojav merili. 

Tabela 46: Pojasnjena varianca – kakovost storitev 

Faktor 

Glavne komponente Glavne osi 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 2,456 81,869 81,869 2,191 73,033 73,033 

2 0,325 10,822 92,691    

3 0,219 7,309 100,000    
 

Faktorska analiza je potrdila, da smo z danimi indikatorji merili en pojav, saj smo dobili en 

faktor, ki pojasnjuje velik deleţ variance te spremenljivke (73,03 % variance). Uteţi in 

komunalitete so razvidne iz spodnje tabele. 

Tabela 47: Uteži in komunalitete – kakovost storitev 

   Uteţi Komunalitete 

V18e_V podjetju Elektro Gorenjska zagotavljajo visoko kakovost storitev 

na področju prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem. 
0,796 0,633 

V18f_V podjetje Elektro Gorenjska imajo iskren interes delovati v dobro 

strank. 
0,870 0,758 

V18g_V celoti gledano sem s podjetjem Elektro Gorenjska popolnoma 
zadovoljen. 

0,895 0,800 
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Uteţi so pri vseh indikatorjih, ki merijo lojalnost odjemalcev zelo visoke (0,8 ali več), kar 

kaţe na to, da faktor močno vpliva na indikatorje iz katerih bomo sestavili skupno 

spremenljivko. 

Tabela 48: Zanesljivost – kakovost storitev 

n Cronbachov alfa število indikatorjev 

443 0,888 3 
 

Tudi Cronbachov alfa je ustrezno visok (0,88), kar pomeni da iz uporabljenih indikatorjev 

upravičeno izračunamo novo spremenljivko (kakovost storitev = (V18e+V18h+V18g)/3).  

V spodnji tabeli in grafičnem prikazu so prikazane osnovne opisne statistike dobljene odvisne 

spremenljivke.  

Tabela 49: Kakovost storitev 

 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 
odklon 

Kakovost storitev 410 1 5 3,63 0,902 
 

 
Slika 10: Kakovost storitev – histogram 

Povprečna ocena zadovoljstva na 5-stopenjski lestvici ustreza oceni 4 in ker so bile trditve 

zastavljene tako, da je večja stopnja strinjanja s trditvijo pomenila bolj pozitivno oceno 

kakovosti storitev podjetja Elektro Gorenjska to pomeni, da so anketiranci v povprečju 

zadovoljni. Iz histograma je razvidno, da je deleţ zelo nezadovoljnih strank minimalen.  
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3.12 Preverjanje hipotez in dodatne analize 

Preden smo opravili preverjanje zastavljenih hipotez in dodatne analize med raziskovanimi 

pojavi smo izračunali še korelacije med dobljenimi spremenljivkami. Ţe iz korelacijske 

matrike vidimo, kakšni so osnovni odnosi med raziskovanimi pojmi. 

Tabela 50: Korelacijska matrika med sestavljenimi spremenljivkami 

 

kakovost 

storitev lojalnost 

razreševanje 

zadev – 

prilagodljivost 

razreševanje 

zadev – 

profesionalnost 

delo 

usluţbenca 

Kakovost storitev 1 0,726
**

 0,779
**

 0,776
**

 0,699
**

 

Lojalnost 0,726
**

 1 0,635
**

 0,612
**

 0,560
**

 

Razreševanje zadev – 

prilagodljivost 

0,779
**

 0,635
**

 1 0,753
**

 0,817
**

 

Razreševanje zadev – 

profesionalnost 

0,776
**

 0,612
**

 0,753
**

 1 0,656
**

 

Delo usluţbenca 0,699
**

 0,560
**

 0,817
**

 0,656
**

 1 

** Stopnja značilnosti < 0,01. 

Vse korelacije med spremenljivkami so precej visoke, pozitivne in statistično značilne, kar 

pomeni da med spremenljivkami obstaja pozitivna linearna povezava in lahko ugotovimo, da 

so vplivi neodvisnih spremenljivk na odvisne pričakovani. 

3.12.1 Preverjanje hipotez 

Osnovni hipotezi, ki smo ju ţeleli preveriti z raziskavo sta navedeni spodaj.  

Hipoteza 1: Nižja stopnja zadovoljstva z razreševanjem zadev na področju prodaje električne 

energije signifikantno negativno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev. 

Hipoteza 2: Osebna komunikacija in odnos zaposlenih do odjemalcev električne energije 

imata statistično značilen pozitiven vpliv na zaznavanje kakovosti storitev v 

elektrodistribucijskih podjetjih. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili multiplo regresijsko analizo. V regresijski model smo 

vnesli odvisno spremenljivko »kakovost storitev« in vse tri neodvisne spremenljivke, ki smo 

jih predstavili v predhodnih poglavjih.  
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Tabela 51: Regresijski model – kakovost storitev 

Neodvisne spremenljivke 
Nestandardizirani regresijski 

koeficienti 

Standardizirani 
regresijski 

koeficienti 

t statistika 
stopnja 

značilnosti B Standardna napaka Beta 

Razreševanje zadev – 
prilagodljivost 

0,318 0,092 0,284 3,452 0,001 

Razreševanje zadev – 

profesionalnost 
0,436 0,079 0,360 5,530 0,000 

Delo usluţbenca 0,259 0,073 0,254 3,554 0,000 

R
2pop

=0,665 

F=127,133*** 

***  stopnja značilnosti ≤ 0,01  

R
2
pop predstavlja popravljeni koeficient pojasnjene variance. Deleţ pojasnjene variance v 

našem modelu je 66,5 %, kar pomeni, da je odvisna spremenljivka je z izbranimi neodvisnimi 

spremenljivkami zelo dobro pojasnjena. 

S pomočjo F-statistike testiramo celoten regresijski model, merimo smiselnost celotnega 

modela. Večji F dobimo, boljši model imamo. V našem primeru je F=127,13, kar pomeni, da 

je model zelo dober in se dobro prilega podatkom, poleg tega pa je tudi statistično značilen.  

Vpliv vseh neodvisnih spremenljivk je statistično značilen, iz standardiziranih regresijskih 

koeficientov pa razberemo, da na zadovoljstvo s kakovostjo storitev v največji meri vpliva 

profesionalnost odnosa usluţbencev, ki so v stiku s strankami. Prilagodljivost v odnosu do 

strank in zadovoljstvo z delom usluţbenca pa sta za odvisno spremenljivko enako pomembna. 

Na podlagi teh ugotovitev smo obe hipotezi potrdili.  

3.12.2 Vpliv ocene kakovosti storitev na lojalnost odjemalcev 

S pomočjo enostavnega regresijskega modela smo preverili še vpliv zaznane kakovosti 

storitev na lojalnost anketiranih odjemalcev električne energije. 

Tabela 52: Regresijski model – lojalnost 

Neodvisne 

spremenljivke 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizirani 

regresijski 
koeficienti 

t statistika 

stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

kakovost storitev 0,522 0,029 0,726 17,909 0,000 

R
2pop

 =0,525 

F=320,741*** 

***  stopnja značilosti < 0,01  
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Ponovno dobimo stabilen in sprejemljiv regresijski model, ki je statistično značilen. Deleţ 

pojasnjene variance v modelu je zelo visok, in sicer znaša 52,2 %. Odvisna spremenljivka 

»lojalnost« je z neodvisno spremenljivko »kakovost storitev« dobro pojasnjena, visok vpliv 

spremenljivke »kakovost storitev« pa je evidenten tudi glede na vrednost standardiziranega 

regresijskega koeficienta (0,726).  

3.12.3 Dodatne primerjave med skupinami anketirancev 

Anketirance smo glede na zaznano percepcijo kakovosti razdelili v tri skupine, in sicer tako 

da smo tiste, ki so glede ocenjevanih elementov imeli povprečno oceno na intervalu od 1 do 3 

uvrstili v skupino manj zadovoljnih, tiste ki so imeli povprečno oceno višjo od ocene 3, 

vendar ta ni presegla ocene 4, smo uvrstili v skupino povprečno zadovoljnih odjemalcev in 

vse, ki so dosegli nadpovprečno oceno zadovoljstva s kakovostjo storitev smo uvrstili skupaj 

v tretjo skupino. Razvrstitev v skupine smo lahko izvedli samo pri anketirancih, ki so podali 

oceno na vse tri trditve, s katerimi smo merili percepcijo kakovosti (od 550 anketirancev jih je 

uvrščenih je 443). 

Tabela 53: Skupine anketirancev glede na oceno kakovosti 

 

     N 

Deleţ 

(v %) 

Kakovost 

storitev – 

povprečje 

Kakovost 
storitev – 

standardni 

odklon 

 

Podpovprečno zadovoljni odjemalci 123 27,8 2,45 0,576 F statistika = 

998,35 

p vrednost = 

0,000 

Povprečno zadovoljni odjemalci 206 46,5 3,77 0,265 

Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 114 25,7 4,66 0,299 

Skupaj 443 100,0 3,63 0,902 
 

28 % anketirancev je podpovprečno zadovoljnih s kakovostjo storitev podjetja Elektro 

Gorenjska, slaba polovica (47 %) se je uvrstila v skupino povprečno zadovoljnih in 26 % jih 

je s storitvami svojega elektro-distributerja nadpovprečno zadovoljnih. Razlike v povprečnih 

ocenah zadovoljstva s kakovostjo storitev po dobljenih skupinah anketirancev so statistično 

značilne. 

V nadaljevanju bomo pogledali še kakšne so osnovne socio-demografske značilnosti 

posameznih segmentov, kako ocenjujejo različne dejavnike zadovoljstva in s pomočjo 

diskriminantne analize identificirali po katerih dejavnikih se skupine med seboj najbolj 

razlikujejo.  
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Tabela 54: Primerjava med skupinami – spol, starost, dohodek gospodinjstva 

  
odgovori so prikazani v %  

1 2 3 Skupaj 

Spol  Moški 61,8 56,8 61,4 56,5 hi-kvadrat stat. = 

1,176 

sig. = 0,556  

Cramerjev koef. = 

0,052 

Ţenski 38,2 42,7 36,8 42,7 

Brez odgovora 0,0 0,5 1,8 0,7 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Starost  35 let ali manj 23,6 13,6 14,0 16,4 hi-kvadrat stat. = 

21,131 

sig. = 0,007  

Cramerjev koef. = 
0,155 

36–45 let 29,3 31,6 25,4 27,5 

46–55 let 25,2 26,2 19,3 25,1 

56–65 let 16,3 18,0 28,9 20,7 

66 let ali več 2,4 9,7 12,3 8,9 

Brez odgovora 3,3 1,0 0,0 1,5 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dohodek 
gospodinjstva 

Do 800 EUR 9,8 13,1 12,3 11,8 hi-kvadrat stat. = 

7,884 

sig. = 0,640  
Cramerjev koef. = 

0,104 

801 do 1200 

EUR 

19,5 15,0 22,8 18,2 

1201 do 1600 

EUR 

20,3 18,0 20,2 18,5 

1601 do 2000 

EUR 

12,2 17,0 8,8 12,4 

2001 do 2400 

EUR 

13,8 12,1 14,0 12,5 

2801 in več 

EUR 

4,9 6,3 6,1 6,0 

Brez odgovora 19,5 18,4 15,8 20,5 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci 

2 – Povprečno zadovoljni odjemalci  
3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Med skupinami ni statistično značilnih razlik v sestavi skupin po spolu in glede na dohodek 

gospodinjstva, se pa anketiranci med seboj statistično značilno razlikujejo glede na starostno 

strukturo.  

Med tistimi, ki so podpovprečno zadovoljni s kakovostjo storitev podjetja Elektro Gorenjska 

je več mlajših anketirancev (starih 35 let ali manj), med tistimi, ki so se uvrstili v skupino 

nadpovprečno zadovoljnih pa prevladujejo anketiranci, ki so stari med 56 in 65 let ali še 

starejši anketiranci.  
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Tabela 55: Primerjava med skupinami – tip in velikost stanovanjskega objekta 

 
odgovori so prikazani v %  

1 2 3 Skupaj 

Stanovanjski 

objekt 

Stanovanje v bloku 22,8 12,1 16,7 16,9 hi-kvadrat 

stat. = 8,904 

sig. = 0,604 

Cramerjev 

koef. = 0,101 

Stanovanje v 

večstanovanjski 
hiši 

21,1 20,4 15,8 19,8 

Enodruţinska hiša 52,8 65,5 66,7 61,3 

Drugo 1,6 1,5 0,9 1,1 

Brez odgovora 1,6 0,5 0,0 0,9 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Velikost bivalnih 
prostorov (v m2) 

Povprečje 125,44 127,01 116,29 121,81 F statistika = 

0,990 

p vrednost = 

0,373 

N 116 198 113 530 

Standardni odklon 71,599 67,728 57,732 65,692 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci 
2 – Povprečno zadovoljni odjemalci  

3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Med skupinami se glede na tip in velikost stanovanjskega objekta kaţejo določene razlike, 

vendar pa te niso statistično značilne in jih ne moremo posploševati na celotno raziskovano 

populacijo. V skupini podpovprečno zadovoljnih je več anketirancev, ki ţivijo v stanovanju, 

med povprečno in nadpovprečno zadovoljnimi pa jih več ţivi v enodruţinski hiši. Velikost 

bivalnih prostorov je najmanjša med anketiranci, ki se uvrščajo v skupino nadpovprečno 

zadovoljnih.  

Tabela 56: Primerjava med skupinami – višina računa in skrb o porabi električne 

energije 

 1 2 3 Skupaj  

Mesečni znesek 

računa za električno 

energijo  
(v EUR) 

Povprečje 71,57 62,67 58,77 63,02 F statistika = 

4,348 

p vrednost = 

0,014 

N 121 199 111 531 

Standardni 
odklon 

48,408 29,687 22,687 35,354 

Pomembnost skrbi za 
racionalno rabo 

električne energije  

(na 5-stopenjski 
lestvici) 

Povprečje 3,80 3,80 4,02 3,87 F statistika = 
1,054 

p vrednost = 

0,350 

N 122 205 114 545 

Standardni 

odklon 

1,424 1,342 1,439 1,360 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci 

2 – Povprečno zadovoljni odjemalci  

3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Zanimiva ugotovitev je, da bolj zadovoljni odjemalci v povprečju za električno energijo 

plačujejo več kot 10 EUR manj mesečno kot tisti, ki so podpovprečno zadovoljni, poleg tega 

pa nekoliko odstopajo tudi po večji skrbi za varčevanje oz. racionalno rabo električne 

energije. Prva opisana razlika je statistično značilna, medtem ko je tveganje za posploševanje 

ugotovitve o razlikah v racionalnosti rabe električne energije višje od sprejemljivega. 
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V nadaljevanju so prikazane še razlike med skupinami v ocenah glede izkušnje ob 

kontaktiranju z zaposlenimi v podjetju Elektro Gorenjska in ocene po posameznih 

raziskovanih dejavnikih. 

Tabela 57: Primerjava med skupinami – čas čakanja in čas razreševanja zadeve 

  
odgovori so prikazani v %  

1 2 3 Skupaj 

Čas čakanja 

ob zadnjem 
kontaktu 

Do 5 minut 46,3 68,4 70,2 60,9 hi-kvadrat stat. = 

26,517 

sig. = 0,001  

Cramerjev koef. = 
0,193 

Od 6 do 10 
minut 

19,5 10,7 5,3 12,0 

Od 11 do 15 

minut 

3,3 1,9 2,6 2,4 

Od 16 do 20 

minut 

5,7 1,0 1,8 2,0 

Več kot 20 minut 1,6 1,0 0,9 1,3 

Drugo / Ne vem 23,6 17,0 19,3 21,5 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Čas 

reševanja 

zadeve 
(Zadeva se 

je reševala / 

bila rešena) 

Bistveno 

predolgo 

19,5 2,4 0,0 6,0 hi-kvadrat stat. = 

7,884 

sig. = 0,640  

Cramerjev koef. = 

0,104 

Predolgo 17,1 5,3 1,8 7,8 

V razumnem 

roku 

35,8 47,6 30,7 37,8 

Hitro 8,1 23,8 38,6 22,9 

Zelo hitro 2,4 10,2 18,4 10,2 

Ne vem 17,1 10,7 10,5 15,3 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci 

2 – Povprečno zadovoljni odjemalci  

3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Vsekakor je zanimiva ugotovitev, da so razlike med skupinami glede na čas čakanja ob 

kontaktu evidentne in tudi statistično značilne. Anketiranci, ki se uvrščajo v skupino 

podpovprečno zadovoljnih odjemalcev so redkeje prišli na vrsto v petih minutah in so v 

telefonski ali osebni čakalni vrsti pogosteje čakali več časa kot preostali anketiranci. Razlike 

med skupinami glede časa razreševanja zadeve sicer niso statistično značilne, je pa vsekakor 

zanimivo, da med nadpovprečno zadovoljnimi anketiranci ni bilo niti enega, ki bi ocenil, da se 

je njegova zadeva razreševala bistveno predolgo, med podpovprečno zadovoljnimi pa je ta 

odgovor izbrala petina anketirancev.  

Ugotovili smo, da so vse neodvisne spremenljivke, ki smo jih vključili v naš pojasnjevalni 

model, pomembne za zadovoljstvo strank s kakovostjo storitev. Zato smo se odločili še za 

primerjavo na ravni indikatorjev, da bomo laţje identificirali tista ključna področja stika 

podjetja s stranko, ki vplivajo na to kako bo stranka doţivela izkušnjo ob kontaktiranju s 

svojim distributerjem električne energije ter kakšna bo percepcija kakovosti storitev in v 

odnosu na to tudi njena nadaljnja pričakovanja. 
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Za vse tri neodvisne spremenljivke smo pripravili tabelarično in grafično primerjavo 

povprečij posameznih indikatorjev in z analizo variance testirali značilnost razlik med 

povprečji po skupinah anketirancev, ki smo jih dobili glede na zadovoljstvo s kakovostjo 

storitev. Z analizo smo pri vseh indikatorjih zaznali bistvene in statistično značilne razlike 

med povprečnimi ocenami, zato smo s pomočjo diskriminantne analize izločili tiste 

indikatorje, ki največ prispevajo k razlikovanju med skupinami.  

Povprečje

1 2 3 4 5

Hitrost opravljanja storitev oz. reševanja

zadev

Hitrost odziva na telefon

Izpolnjevanje obljub, dogovorov

Dostop do ustrezne kontaktne osebe

Reševanje reklamacij

Reševanje pritožb

Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev

Podpovprečno zadovoljni odjemalci
Povprečno zadovoljni odjemalci
Nadpovprečno zadovoljni odjemalci
Skupaj  

* Tabelarični prikaz rezultatov se nahaja v prilogi. 

Slika 11: Primerjava med skupinami – razreševanje zadev – prilagodljivost * 

Povprečne ocene indikatorjev se po skupinah precej razlikujejo, razlike pa so, kot smo ţe 

omenili, tudi statistično značilne. V skupini podpovprečno zadovoljnih so najslabše ocenili 

razumevanje potreb in zahtev odjemalcev (ocena 2,58) in način razreševanja pritoţb (ocena 

2,72) in reklamacij (ocena 2,75), sicer pa so vse ostale ocene okrog ocene 3. Anketiranci iz 

skupine povprečno zadovoljnih so vse trditve ocenili s precej bolj zadovoljivo oceno, to je 

okrog 4, najmanj zadovoljni pa so z razumevanjem potreb in zahtev odjemalcev (ocena 3,67). 

Nadpovprečno zadovoljni anketiranci so vse indikatorje ocenili nadpovprečno, najbolj pa so 

zadovoljni s hitrostjo opravljanja storitev oz. razreševanja zadev (ocena 4,34). 

V model diskriminantne funkcije smo vključili vse indikatorje, saj smo ţeleli preveriti kateri 

izmed njih največ prispevajo k razlikovanju med skupinami anketirancev in torej tudi k 

zaznavanju kakovosti storitev. 
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Tabela 58: Kanonična diskriminanta analiza – razreševanje zadev – prilagodljivost 

 Standardizirani 
kanonični koeficienti Strukturni koeficienti 

Funkcija Funkcija 

1 2 1 2 

Izpolnjevanje obljub, dogovorov 0,395 -0,369 0,851 -0,252 

Hitrost opravljanja storitev oz. razreševanja zadev 0,399 -0,656 0,846 -0,373 

Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 0,411 1,096 0,793 0,604 

Razreševanje pritoţb
*
   0,706 -0,043 

Razreševanje reklamacij
*
   0,689 -0,144 

Dostop do ustrezne kontaktne osebe
*
   0,599 0,058 

Hitrost odziva na telefon
*
   0,475 0,011 

*Po metodi »Stepwise« izključene spremenljivke. 

Od vseh naštetih indikatorjev ostanejo po metodi Stepwise v nadaljnjo analizo vključeni še 

trije in sicer, izpolnjevanje obljub, dogovorov, hitrost opravljenih storitev oz. razreševanja 

zadev ter razumevanje potreb in zahtev odjemalcev. To so spremenljivke, ki bistveno 

prispevajo k diferenciaciji odgovorov glede zadovoljstva s kakovostjo opravljenih storitev.  

Povprečje

1 2 3 4 5

Urejenost poslovnih prostorov in osebja

Natančnost pri vodenju podatkov o

odjemalcih 

Informiranje odjemalcev

Preglednost računov

Svetovanje odjemalcem

Plačilni pogoji in cena

Podpovprečno zadovoljni odjemalci
Povprečno zadovoljni odjemalci
Nadpovprečno zadovoljni odjemalci
Skupaj

 

* Tabelarični prikaz izidov se nahaja v prilogi. 

Slika 12: Primerjava med skupinami – razreševanje zadev – profesionalnost* 

Podpovprečno zadovoljni odjemalci so nezadovoljni s plačilnimi pogoji in ceno (ocena 2,28), 

poleg tega se jim očitno zdi bolj problematična tudi preglednost računov (ocena 2,68) ter 
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svetovanje odjemalcem (ocena 2,54) in njihovo informiranje (ocena 2,77). Raven 

zadovoljstva s pristopom k razreševanju zadev pri povprečno zadovoljnih anketirancih je v 

splošnem gledano pričakovano višja, opazimo pa, da so anketiranci v tej skupini slabše 

ocenili enake dejavnike kot podpovprečno zadovoljni anketiranci. Za skupino nadpovprečno 

zadovoljnih velja podobno. Anketiranci iz skupine nadpovprečno zadovoljnih namreč sicer 

zelo dobro ocenjujejo skoraj vse iz nabora indikatorjev (ocene med 4 in 5), le pri dejavnikih 

cene in plačilnih pogojev (ocena 4,03) in preglednosti računov (4,19) so njihove ocene 

nekoliko niţje.  

Tabela 59: Kanonična diskriminantna analiza –razreševanje zadev – profesionalnost 

 Standardizirani 
kanonični koeficienti Strukturni koeficienti 

Funkcija Funkcija 

1 2 1 2 

Urejenost poslovnih prostorov in osebja
*
   0,258 0,034 

Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih  

(vaši kontaktni podatki, ime priimek, naslov ipd.)
*
 

  
0,298 0,104 

Informiranje odjemalcev*   0,553 0,111 

Preglednost računov 0,331 0,734 0,617 0,460 

Svetovanje odjemalcem 0,587 0,343 0,799 0,197 

Plačilni pogoji in cena 0,440 -0,978 0,743 -0,608 

* Po metodi »Stepwise« izključene spremenljivke. 

V model diskriminantne funkcije se uvrstijo tri spremenljivke, in sicer plačilni pogoji in cena, 

preglednost računov in svetovanje odjemalcem. Tako dobimo potrditev, da imajo 

najpomembnejšo vlogo pri razvrstitvi enot v dane skupine tri od štirih spremenljivk, za katere 

smo ţe pri analizi povprečij opazili določene posebnosti. 

Preostane nam še zadnja neodvisna spremenljivka, to je zadovoljstvo z delom usluţbenca. 

Primerjava med povprečnimi ocenami za posamezne indikatorje je prikazana v spodnji sliki.  
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Povprečje

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo z delom uslužbenca

Uslužbenec je bil prijazen.

Uslužbenec mi je bil pripravljen pomagati.

Uslužbenec je razložil zadevo tako, da sem jo

razumel.

Uslužbenec mi je posredoval vse želene

informacije.

Uslužbenec je strokovno usposobljen za delo,

ki ga opravlja.

Uslužbenec je hitro in korektno izvedel storitev

oz. rešil zadevo.

Uslužbenec je pri meni vzbujal zaupanje.

Podpovprečno zadovoljni odjemalci
Povprečno zadovoljni odjemalci
Nadpovprečno zadovoljni odjemalci
Skupaj

 

* Tabelarični prikaz izidov se nahaja v prilogi. 

Slika 13: Primerjava med skupinami – delo uslužbenca* 

Povprečne ocene trditev, ki se veţejo na delo usluţbenca, so v splošnem gledano v vseh 

skupinah višje, kot pri trditvah za ostali dve neodvisni spremenljivki, ki smo jih ţe analizirali. 

Tako so tudi pri anketirancih, ki so podpovprečno zadovoljni, vse ocene okrog ocene 3 ali še 

višje; ocena prijaznosti usluţbenca tako celo ustreza oceni 4 (ocena 3,55). Sicer pa so tisti, ki 

so manj zadovoljni s kakovostjo storitev, najslabše ocenili osebno angaţiranost usluţbenca pri 

obravnavi zadeve anketiranca (ocena 2,77), hitrost in korektnost izvedbe zadeve (ocena 2,83) 

ter občutek zaupanja med anketirancem in usluţbencem (ocena 2,89). Povprečne ocene 

anketirancev, ki so se uvrstilo v skupino povprečno zadovoljnih odjemalcev, so okrog ocene 

4, najvišjo povprečno oceno dosega trditev »Usluţbenec je bil prijazen« (ocena 4,24), najniţjo 

pa trditev »Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo« (ocena 3,87). Tudi v skupini 

nadpovprečno zadovoljnih opazimo podobno situacijo, povprečne ocene pa so višje za okrog 

0,5 točke.  
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Tabela 60: Kanonična diskriminantna analiza – delo uslužbenca 

 Standardizirani 
kanonični koeficienti Strukturni koeficienti 

Funkcija Funkcija 

1 2 1 2 

Usluţbenec je hitro in korektno izvedel storitev oz. 

razrešil zadevo. 
0,626 -1,299 0,950 -0,312 

Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 0,450 1,370 0,901 0,434 

Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene 

informacije.
*
 

  0,781 -0,049 

Usluţbenec je strokovno usposobljen za delo, ki ga 

opravlja.
*
 

  0,780 0,016 

Usluţbenec mi je bil pripravljen pomagati.
*
   0,771 -0,106 

Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo.
*
   0,763 -0,042 

Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da sem jo 

razumel.
*
 

  0,760 -0,010 

Usluţbenec je bil prijazen.
*
   0,682 0,063 

* Po metodi »Stepwise« izključene spremenljivke. 

Od vseh v zgornji tabeli naštetih spremenljivk, ostaneta po metodi Stepwise v diskriminantni 

model vključeni le še dve spremenljivki, in sicer »Usluţbenec je hitro in korektno izvedel 

storitev oz. razrešil zadevo« ter »Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje«. Sklenemo lahko, 

da v stiku z usluţbencem k zadovoljstvu odjemalcev najbolj bistveno prispevata učinkovitost 

zaposlenih in osebni nivo obravnave stranke.  



 

91 

4 ZAKLJUČEK 

V magistrski nalogi smo obravnavali management kakovosti storitev in kot del managementa 

kakovosti zadovoljstvo odjemalcev, ki je osnovni pogoj za uspešno delovanje organizacije. Z 

metodološkega vidika smo nalogo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu 

naloge smo povzeli glavna spoznanja teoretikov s področja managementa kakovosti in 

zadovoljstva odjemalcev s storitvami. Predstavili smo opredelitev kakovosti na splošno in 

kakovosti storitev ter uvajanje teh v sodobni management. Razmišljanja različnih avtorjev, ki 

so opredeljevali pojem storitev in kakovosti smo povezali v spoznanja, kaj vse zajemajo 

dimenzije kakovosti storitev kot skupek dejavnosti, ki jih je treba upoštevati, če hočemo, da 

so v organizaciji pri opravljanju storitev uspešni. Dokazali smo, da je predvsem potrebno, da 

v organizaciji izhajajo iz potreb odjemalcev ter pri njihovih zahtevah in ţeljah pričnejo graditi 

poslovno politiko. Koncept poslovanja organizacije odseva preferenčne lestvice posameznih 

odjemalcev oziroma skupin odjemalcev.  

Prikazali smo pomembno vlogo managementa in zaposlenih pri zagotavljanju kakovosti 

storitev, ki posledično zagotavljajo zadovoljstvo odjemalcev. Prvi pogoj za uspeh je interes in 

podpora vršnega managementa; vsi zaposleni naj bi sodelovali in pospeševali obvladovanje 

kakovosti. Posebno pozornost je treba nameniti predvsem tistim zaposlenim, ki so v 

neposredni interakciji z zunanjimi odjemalci. Kontaktno osebje naj bi bilo informirano, 

zaupanja vredno, sposobno, motivirano, zanimali naj bi ga interesi organizacije in navzven 

mora kazati pripadnost organizaciji. Naloga vršnega managementa pa je, da zaposlene 

spodbuja in motivira, predvsem pa tudi nagrajuje kontaktno osebje v zvezi z dobro 

opravljenim delom. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo nadalje opredelili tudi zadovoljstvo odjemalcev in 

pri tem ugotovili, da sta zadovoljstvo odjemalcev in kakovost izdelkov oziroma storitev v 

močni medsebojni interakciji. Prikazali smo nevarnosti, ki pretijo organizaciji, v kolikor 

nezadovoljstvo odjemalcev raste, zato naj bi bili v organizaciji pozorni na znake, ki kaţejo na 

nezadovoljstvo odjemalcev ter naj bi temu ustrezno pravočasno sprejemali predvsem 

preventivne in tudi korektivne ukrepe. Svoje ugotovitve v zvezi z negativnimi posledicami 

nezadovoljstva odjemalcev smo podkrepili z izsledki raziskav, ki dokazujejo, da je veliko 

ceneje prepričati nezadovoljnega potrošnika, da ostane pri nas, kot pa pridobivati novega. 

Nadalje smo prikazali vlogo podjetja pri zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, saj ni dovolj 

le, da se poskušamo diferencirati od drugih ponudnikov v isti dejavnosti, svojo diferenciranost 

naj bi opredelili v smislu delovanja, za katerega smo mnenja, da nas razlikuje od drugih in je 

pomembno za naše odjemalce. Treba je prisluhniti mnenju in pričakovanju naših odjemalcev 

o prednosti našega delovanja in prednosti naše ponudbe zanje. Izbor ponudbe, ki nas 

diferencira od drugih ponudnikov enakih ali podobnih storitev pa ne more izhajati samo iz 

mnenja in prepričanj organizacije, temveč predvsem na podlagi mnenj in stališč naših 

odjemalcev, zunanjih udeleţencev in najširše javnosti.  
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Če smo ţe opredelili, kakšna naj bo vloga organizacije ter sočasno s tem vlogo vršnega 

managementa in zaposlenih pri zagotavljanju kakovosti storitev in zadovoljstva odjemalcev, 

naj bi svoje odločitve tudi preverjali – merili kakovost svojih storitev, kar pomeni preverjati 

našo odločitev ali smo svojo strategijo ravnanja z odjemalci pravilno zastavili. Brez merjenja 

management ne more ugotavljati odstopanj od zastavljenih standardov niti izvajati 

korektivnih ukrepov za njihovo izboljšanje. Pri organizacijah, ki se ukvarjajo s storitvami, je 

to nekoliko teţje, saj je zadovoljstvo odjemalcev opredeljeno z več dejavniki, večinoma od 

njih so subjektivni in prepuščeni volji in interesu posameznika.  

Iz navedenih razlogov smo se odločili, da opravimo raziskavo mnenja odjemalcev na 

področju prodaje električne energije. Glede na to, da na trgu ne obstaja veliko raziskav, ki bi 

odraţale mnenja odjemalcev o ponudnikih električne energije, smo se diferencirali na 

distributerja električne energije na Gorenjskem in glede na opravljeno raziskavo smatramo, da 

lahko pridobljene izide posplošimo na celotni trg električne energije v Sloveniji. 

V raziskavi smo se osredinili na odjemalčevo zaznavanje kakovosti storitev na področju 

prodaje električne energije in spremljajočih storitev v zvezi z distribucijo električne energije v 

Gorenjski regiji. Pridobili smo informacije o stanju zadovoljstva odjemalcev kot merila 

kakovosti storitev. 

Podatke smo zbrali s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika, pri oblikovanju katerega 

smo izhajali iz zastavljenega teoretskega okvirja in na osnovi zastavljene konceptualizacije 

področja. Glede na to, da je trg električne energije, na katerem odjemalci prosto izbirajo 

dobavitelja električne energije, sorazmerno nov pojav v Sloveniji, kjer je do sedaj obstajala 

monopolna ureditev dobavitelja električne energije glede na pripadnost posameznemu 

področju, smo vprašalnik razdelili na štiri sestavne dele, v katerem smo v prvem delu 

preverjali poznavanje razmer na trgu električne energije. V drugem delu smo preverjali 

zadovoljstvo z izkušnjo pri kontaktiranju podjetja in zadovoljstvo z razreševanjem zadev na 

področju prodaje električne energije. V tretjem delu smo se osredinili na osebne komunikacije 

in odnos zaposlenih, ob koncu vsebinskega dela vprašalnika pa smo izmerili še zadovoljstvo s 

kakovostjo storitev v podjetju. Na koncu vprašalnika smo zabeleţili še osnovne socio-

demografske podatke anketirancev. Prvi pogoj za izpolnjevanje ankete pa je bil, da je 

anketiranec opravil vsaj en osebni ali telefonski stik z zaposlenimi v podjetju v preteklem letu. 

Izidi ankete so pokazali, da je splošno javno mnenje odjemalcev z zaznavanjem storitev v 

opazovanem elektrodistribucijskem podjetju dobro. Velika večina anketirancev (97 %) pozna 

moţnost menjave dobavitelja električne energije. Za izbiro dobavitelja električne energije 

opazovanega podjetja so anketiranci kot glavne tri razloge navedli lokacijo podjetja, naslednji 

dejavnik je bil, da so postopki v zvezi z menjavo dobavitelja preveč zapleteni, tretji razlog pa 

je bil kakovost storitev. V delu vprašalnika, ki obravnava dejavnike, ki bi odjemalca prepričali 

o zamenjavi dobavitelja, je skoraj 90 % anketirancev navedlo, da bi jih v zamenjavo 

dobavitelja lahko prepričala cena energije, sledi kakovost storitev, naslednji razlog pa je bil 
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enostavnost postopkov v zvezi z zamenjavo dobavitelja ter prijaznost in strokovnost 

zaposlenih. Naslednji del vprašanj se je nanašal na mnenje odjemalcev, kako pritoţbe vplivajo 

na kakovost dela zaposlenih v podjetju. Izidi kaţejo, da se odjemalci v veliki meri strinjajo, da 

je instrument pritoţbe in pozitiven vpliv pohvale in predlogov dober instrument za izboljšanje 

kakovosti storitev v opazovanem podjetju. 

Lojalnost potrošnikov predstavlja za zaposlene v podjetju dober kazalnik v nadaljnjem 

dolgoročnem poslovanju, zato smo v nadaljnjem delu izmerili tudi ta indikator. Večina 

anketirancev (skoraj tri četrtine) v prihodnjem letu nima namena menjati dobavitelja 

električne energije. Zamenjavo dobavitelja je napovedala slaba desetina anketiranih, kar je 

glede na spremenjene razmere na trgu in pojav novih dobaviteljev normalen pojav. Skoraj 

70 % odjemalcev pa bi kot svojega dobavitelja električne energije ponovno izbralo opazovano 

podjetje. 

Na področju razreševanja zadev v zvezi s prodajo električne energije je bilo mnenje 

anketirancev zadovoljivo, saj je bil čakalni čas v vrsti sorazmerno kratek, zadeve pa so bile za 

skoraj 60 % odjemalcev razrešene hitro ali vsaj v razumnem času. Anketiranci so tudi v 

splošnem z delom usluţbencev zadovoljni, saj so vse povprečne ocene okrog ocene 4; 

najbolje sta ocenjeni trditvi »usluţbenec je bil prijazen« in »usluţbenec je bil pripravljen 

pomagati«. Tudi kakovost opravljenih storitev je bila relativno pozitivno ocenjena.  

Na koncu opravljene raziskave smo preverili dve hipotezi, za katere smo uporabili multiplo 

regresijsko analizo. V regresijski model smo vnesli odvisno spremenljivko »kakovost 

storitev« in vse tri neodvisne spremenljivke: razreševanje zadev – prilagodljivost, 

razreševanje zadev – profesionalnost ter delo usluţbenca. Vpliv vseh neodvisnih spremenljivk 

je statistično značilen, iz standardiziranih regresijskih koeficientov pa lahko razberemo, da na 

zadovoljstvo s kakovostjo storitev v največji meri vpliva profesionalnost odnosa usluţbencev, 

ki so v stiku s strankami. Prilagodljivost v odnosu do strank in zadovoljstvo z delom 

usluţbenca pa sta za odvisno spremenljivko enako pomembni. Obe hipotezi smo potrdili. 

4.1 Prispevek k znanosti 

V nalogi smo kot pomemben prispevek k doseganju višje kakovosti zadovoljstva odjemalcev 

s storitvami na področju prodaje električne energije opredelili dejavnike, ki vplivajo na način 

izvajanja storitev ter procese in odnose med njimi. Z raziskavo smo pridobili pomembne 

podatke in informacije ter prikazali pomembnost vloge zaposlenih in pomen njihovih 

sposobnosti pri obvladovanju kakovosti v organizaciji. Na osnovi kazalnikov zadovoljstva 

smo zajeli in ovrednotili odjemalčevo zaznavanje kakovosti v opazovanem 

elektrodistribucijskem podjetju. Oblikovali in preverili smo tudi kazalnike, ki merijo stopnjo 

zadovoljstva odjemalcev s storitvami na področju prodaje električne energije.  
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Do sedaj na to temo v RS še ni bilo opravljene nobene raziskave in zato bodo izidi koristni 

tako za teoretično in praktično rabo. Teoretični prispevek magistrske naloge se kaţe v 

pridobitvi do sedaj še ne prepoznanega odnosa med odjemalcem in podjetjem v 

»konkurenčni« elektro dejavnosti. Praktične posledice ugotovitev iz raziskave bodo lahko v 

pomoč lastnikom, managerjem in odgovornim osebam za kakovost v ostalih podjetjih, ki 

trţijo električno energijo.  

4.2 Predpostavke in omejitve raziskave 

V prvem delu smo uporabili sekundarne podatke z namenom predstaviti pojme kakovosti 

poslovanja, zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev ter medsebojno povezanost teh pojmov, ki 

posledično vodi v uspešno poslovanje organizacije. 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli na nenamenskem vzorcu gospodinjskih odjemalcev 

električne energije na področju Gorenjske regije. Predpostavljamo, da imajo nenamensko 

izbrana gospodinjstva v Gorenjski regiji enake lastnosti kot v drugih regijah Slovenije. Ob 

predpostavki, da v Sloveniji obstaja cca. 685.000 gospodinjstev, v Gorenjski regiji pa cca. 

85.500 (SURS 2009), predvidevamo, da bo nenamensko izbran vzorec 3.600 gospodinjstev 

dal relevantne izide glede analize zadovoljstva odjemalcev in za oblikovanje predloga 

strategije podjetja v zvezi z zagotavljanjem zadovoljstva odjemalcev s storitvami na področju 

prodaje električne energije. 

Kakovost raziskave je odvisna od pripravljenosti anketirancev za sodelovanje v anketiranju in 

njihove resnicoljubnosti pri izpolnjevanju vprašalnika. Vprašanja v anketi so bila predvsem 

zaprtega tipa, zaradi laţje obravnave in analize podatkov. 

Izidi raziskave se lahko posplošijo na vsa podjetja, ki delujejo v Sloveniji in se ukvarjajo s 

prodajo električne energije, so primerljive velikosti in uporabljajo podobne organizacijske 

strukture ter imajo podobne količine razpoloţljivih virov. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V raziskavi smo se osredinili na odjemalčevo zaznavanje kakovosti in zadovoljstvu 

odjemalcev v elektrodistribucijskem podjetju v Gorenjski regiji. Pridobili smo podatke in 

informacije o dejanskem stanju zadovoljstva odjemalcev kot merila kakovosti v 

elektrodistribucijskem podjetju.  

Sama raziskava se je nanašala na ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotavljanjem 

kakovosti in zadovoljstva odjemalcev v danem trenutku, ni pa identificirala odjemalčevih 

potreb in pričakovanj, zato bi bila obravnava ţelenega stanja lahko vsebina nadaljnjih 

raziskav. Raziskati bi bilo treba, kaj odjemalci še potrebujejo in ţelijo, ter tako popestriti 

dejavnost in izboljšati ponudbo z novimi storitvami/izdelki. Odjemalci se v spremenjenih 
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gospodarskih razmerah zavedajo, da lahko zamenjajo dobavitelja električne energije. Glede 

na zakonske predpise dobavitelj električne energije ne more vplivati na kakovost dobave 

električne energije, ki je domena sistemskega operaterja distribucijskega omreţja, vendar 

lahko vpliva na zadovoljstvo odjemalcev z nudenjem kakovostnih storitev, ki spremljajo 

dobavo električne energije.  

Predlagali bi tudi vzporedno analizo konkurenčnih obstoječih elektrodistribucijskih podjetij, 

predvsem tistih, ki vstopajo na trg prodaje električne energije s sveţo ponudbo in novimi 

storitvami. Primerjalno presojanje (benchmarking) v smislu iskanja razlik pri izvedbah in 

učenja od najboljše prakse drugih bi bilo za obstoječa podjetja, ki so v preteklosti poslovala 

po načelih monopolizma in so se morala naenkrat preleviti v trţna podjetja z veliko 

konkurenco na trgu, zelo dobrodošlo.  

Teoretične in praktične raziskave pripisujejo veliko vrednost tudi zunanjemu in notranjemu 

komuniciranju. Odnosi z javnostjo je pomembna disciplina in potrebna praksa podjetja, ki 

analizira trende, predvideva njihove posledice, svetuje managementu in izvaja načrtovane 

programe akcij z namenom sluţiti organizacijskemu in javnemu interesu. S tem je 

vzpostavljeno in vzdrţevano dobro ime organizacije in medsebojno razumevanje z njeno 

javnostjo. Z raziskovanjem javnega mnenja, stališč in pričakovanj, vzpostavljanjem, 

oblikovanjem in ohranjanjem dvosmerne komunikacije, ki temelji na resnični in popolni 

informaciji lahko analiziramo bodoče trende in predvidevanje njihovih posledic, izvajamo 

promocijo medsebojnega spoštovanja in druţbene odgovornosti in končno tudi promocijo 

naklonjenosti med zaposlenimi ter izboljševanju notranjih organizacijskih odnosov, kar 

pomeni pridobivanje dobrega osebja in zmanjševanja fluktuacije kadrov. Odnosi z javnostmi 

so torej proces obvladovanja sprememb, saj pomenijo kontinuiran in načrtovan proces 

upravljanja s spremembami v organizaciji in okolju, in sicer sprememb negativnih v pozitivna 

stanja. 

V raziskavi smo se v prvi vrsti posvetili zadovoljstvu odjemalcev s kakovostjo obstoječih 

storitev prodaje električne energije in zadovoljstvu z delom zaposlenih, niso pa bile 

identificirane odjemalčeve potrebe in pričakovanja v zvezi nudenjem storitev. Obravnava 

odjemalčevega ţelenega stanja bi lahko bila tema nadaljnjih raziskav – torej: česa si odjemalci 

ţelijo in potrebujejo, da bi bile njihove zahteve in pričakovanja v celoti izpolnjena. Odjemalci 

naj bi se počutili kot soustvarjalci poslovne politike podjetja v zvezi z uvajanjem dodatnih 

storitev in produktov, ki jih pričakujejo v zvezi s prodajo električne energije.  

Raziskovanje bi bilo treba poglobiti tudi na področju ugotavljanja organizacijske kulture 

zaposlenih in ugotavljanja odnosov do odjemalcev. Na tem področju bi bili zaţeleni predlogi 

za spremembe. 
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Glede na to, da podobnih raziskav v Sloveniji še ni bilo izvedenih, bi bilo raziskavo 

priporočljivo razširiti na širše ali celotno območje Slovenije ter dobljene izide primerno 

uveljaviti v poslovno politiko elektrodistribucijskih podjetij. 

Uvajanje sprememb in novih dejavnikov v podjetje je zahtevno delo. Podjetje si lahko s 

svojim pristopom do uvajanja sprememb ustvari priloţnosti, s pomočjo katerih se bo 

diferenciralo od svojih konkurentov. V primeru analize okolja in napovedi prihodnjih smernic 

razvoja na področju ponudnikov in prodaje električne energije se je s postopnimi 

spremembami moţno vnaprej prilagajati pričakovanim spremenjenim razmeram poslovanja.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Regresijska analiza 





Priloga 1 

1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

pred vami je anonimna anketa o kakovosti storitev elektrodistribucijskega podjetja Elektra Gorenjska. 

Rezultati ankete bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge na to temo. 

Anketa se nanaša na podjetje Elektro Gorenjska in sicer na del podjetja, ki se ukvarja s storitvami za 

gospodinjske odjemalce na področju dobave električne energije. Prosim, da izpolnete vprašalnik tisti 

odjemalci, ki ste v zadnjem letu kontaktirali s podjetjem Elektro Gorenjska na področju dobave 

električne energije (obračun, plačila, pogodbe, storitve v zvezi s prodajo električne energije). 

Za izpolnjen vprašalnik se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV S KAKOVOSTJO STORITEV PRODAJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTRA GORENJSKA 

I. Splošno 

1. Kateri so vzroki, da je Elektro Gorenjska vaš dobavitelj električne 
energije? (obkrožite črko) 
a) cena  

b) kakovost storitev 

c) prijaznost in strokovnost zaposlenih 

d) lokacija podjetja 

e) preveč zapleteni postopki v zvezi z menjavo dobavitelja električne energije 

f) ne poznam drugih dobaviteljev električne energije 

g) drugo _____________________ 

2. Kateri vzroki bi vas navedli do tega, da bi zamenjali dobavitelja električne energije: 
(obkrožite črko) 
a) cena 

b) kakovost storitev 

c) prijaznost in strokovnost zaposlenih 

d) lokacija podjetja 

e) preveč zapleteni postopki v zvezi z menjavo dobavitelja električne energije 

f) ne poznam drugih dobaviteljev električne energije 

g) drugo _____________________ 

3. Približno kolikokrat ste v zadnjem letu kontaktirali z zaposlenimi v podjetju v zvezi s 
prodajo električne energije – telefonsko ali osebno? (obkrožite črko) 
a) enkrat 

b) od dvakrat do trikrat 

c) od štirikrat do petkrat 

d) več kot petkrat 
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4. Pri spodnjih trditvah, ki se nanašajo na prodajno storitev podjetja in vaše 
zadovoljstvo, obkrožite številko, ki izraža vašo stopnjo strinjanja z ugotovitvijo: 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam 

niti se ne 

strinjam/niti se 

strinjam 

se strinjam 
popolnoma 

se strinjam 

S podjetjem EG sem zelo zadovoljen 1 2 3 4 5 

Prodajne storitve in reševanje 

reklamacij v zvezi z obračunom in 

plačili je kakovostno 

1 2 3 4 5 

 

II. Reševanje zadev na področju prodaje električne energije 

5. Kakovost storitev Elektra Gorenjska ocenite glede na to, kako ste zadovoljni s 
posameznim atributom (ocene od 1 do 8) in glede na to, kako se vam zdi pomemben 
posamezni atribut, pri čemer 1 pomeni najpomembnejši dejavnik, 8 pa najmanj 
pomemben: 

 Sem zadovoljen 
Zdi se mi 

pomembno 

Dostop do kontaktne osebe   

Učinkovitost reševanja pritožb   

Ugodni plačilni pogoji in cena   

Razumevanje vaših potreb in zahtev   

Urejenost poslovnih prostorov in osebja   

Izpolnjevanje obljub   

Hitrost odziva na telefon   

Preglednost računov   

Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcu   

Ustrežljivost in pripravljenost zaposlenih, da pravočasno in hitro opravijo storitev   

Hitro in konkretno izvajanje storitev in reševanje reklamacij   

Strokovnost zaposlenih   

Prijaznost in stabilen odnos zaposlenih   

6. Kako dolgo ste nazadnje čakali v vrsti pred informacijsko pisarno ali v telefonski 
čakalni vrsti? (obkrožite črko) 
a) takoj sem bil na vrsti 

b) do 5 minut 

c) od 6 do 10 minut 

d) od 11 do 15 minut 

e) od 16 do 20 minut 

f) več (napišite) ________________________ 

7. Če ocenjujete čas reševanja vaše zadeve, menite, da: (obkrožite črko): 
 a) zadeva se je reševala bistveno predolgo 

b) zadeva se je reševala predolgo 

c) zadeva je bila rešena v razumnem času 

d) zadeva je bila rešena hitro 

e) zadeva je bila rešena zelo hitro 
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III. Osebna komunikacija in odnos zaposlenih 

8. Pri zadnji zadevi, ki ste jo reševali v podjetju, ste z uslužbencem imeli izkušnjo: 

 zelo negativno negativno 
ne pozitivno/ 

ne negativno 
pozitivno zelo pozitivno 

Uslužbenec je bil prijazen 1 2 3 4 5 

Uslužbenec je razložil zadevo tako, 

da sem jo razumel 
1 2 3 4 5 

Uslužbenec je pri meni vzbujal 

zaupanje 
1 2 3 4 5 

Uslužbenec se je osebno zavzel za 

mojo zadevo 
1 2 3 4 5 

Uslužbenec mi je bil pripravljen 

pomagati 
1 2 3 4 5 

Uslužbenec mi je posredoval vse 

želene informacije 
1 2 3 4 5 

Uslužbenec je hitro in konkretno 

izvedel storitev ali rešil zadevo 
1 2 3 4 5 

9. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na zaposlene v podjetju: 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam 

niti se ne 

strinjam/niti se 

strinjam 

se strinjam 
popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni v podjetju so prijazni do 

svojih strank 
1 2 3 4 5 

Zaposleni v podjetju so ustrežljivi do 

svojih strank 
1 2 3 4 5 

Zaposleni v podjetju upoštevajo 

potrebe svojih strank 
1 2 3 4 5 

Zaposlenim v podjetju stranke lahko 

zaupajo 
1 2 3 4 5 

10. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na pohvale in predloge v 
podjetju Elektro Gorenjska?  

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam 

niti se ne 

strinjam/niti se 

strinjam 

se strinjam 
popolnoma 

se strinjam 

Pohvale odjemalcev pozitivno 

vplivajo na zaposlene in na njihovo 

delo 

1 2 3 4 5 

Predlogi odjemalcev lahko izboljšajo 

kakovost dela zaposlenih v podjetju 
1 2 3 4 5 

Če bi bile v podjetju kršene moje 

pravice, bi se pritožil/a 
1 2 3 4 5 

Pritožba je učinkovit način 

zagotavljanja odjemalčevih pravic 
1 2 3 4 5 
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IV. SPLOŠNI DEL  

11. Spol (obkrožite črko) 
a) moški  

b) ženski 

12. V katero starostno skupino spadate? (obkrožite črko) 
a) do vključno 30 let 

b) od 31 do vključno 50 let 

c) 51 let in več 

13. Dokončana izobrazba (obkrožite črko) 
a) osnovna šola 

b) poklicna ali srednja šola 

c) višja šola 

d) visoka šola ali univerza 

e) magisterij ali doktorat 
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REGRESIJSKA ANALIZA 

TABELARIČNI PRIKAZI FREKVENČNIH PORAZDELITEV 

Reševanje zadev po dejavnikih – V13 – frekvenčna porazdelitev 

 

1 – Zelo 

nezadovoljni 2 – Nezadovoljni 

3 – Niti 

nezadovoljni, niti 

zadovoljni 4 – Zadovoljni 

5 – Zelo 

zadovoljni 

Ne vem ne, 

morem oceniti Skupaj 

F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Plačilni pogoji in cena 32 5,8 76 13,8 196 35,6 187 34,0 40 7,3 19 3,5 550 100,0 

Preglednost računov 42 7,6 58 10,5 91 16,5 252 45,8 102 18,5 5 ,9 550 100,0 

Natančnost pri vodenju podatkov o 

odjemalcih (vaši kontaktni podatki, ime 

priimek, naslov ipd.) 

14 2,5 23 4,2 62 11,3 252 45,8 183 33,3 16 2,9 550 100,0 

Razumevanje potreb in zahtev 

odjemalcev 
27 4,9 44 8,0 112 20,4 231 42,0 57 10,4 79 14,4 550 100,0 

Izpolnjevanje obljub, dogovorov 11 2,0 39 7,1 109 19,8 233 42,4 82 14,9 76 13,8 550 100,0 

Urejenost poslovnih prostorov in osebja 1 0,2 2 0,4 28 5,1 183 33,3 86 15,6 250 45,5 550 100,0 

Dostop do ustrezne kontaktne osebe 18 3,3 47 8,5 86 15,6 281 51,1 79 14,4 39 7,1 550 100,0 

Hitrost odziva na telefon 19 3,5 49 8,9 82 14,9 272 49,5 99 18,0 29 5,3 550 100,0 

Reševanje pritoţb 16 2,9 29 5,3 97 17,6 186 33,8 46 8,4 176 32,0 550 100,0 

Reševanje reklamacij 13 2,4 38 6,9 81 14,7 191 34,7 63 11,5 164 29,8 550 100,0 

Hitrost opravljanja storitev oz. reševanja 

zadev 
19 3,5 32 5,8 95 17,3 261 47,5 92 16,7 51 9,3 550 100,0 

Informiranje odjemalcev 26 4,7 34 6,2 101 18,4 261 47,5 93 16,9 35 6,4 550 100,0 

Svetovanje odjemalcem 25 4,5 51 9,3 117 21,3 206 37,5 74 13,5 77 14,0 550 100,0 
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Ocena dela usluţbenca – V17 – frekvenčna porazdelitev 

 

1 – Sploh se ne 

strinjam 2 – Ne strinjam se 

3 – Niti se ne 

strinjam, niti se 

strinjam 4 – Strinjam se 

5 – Popolnoma se 

strinjam 

Ne vem ne, 

morem oceniti Skupaj 

F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Usluţbenec je bil prijazen. 10 1,8 17 3,1 46 8,4 256 46,5 196 35,6 25 4,5 550 100,0 

Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da 
sem jo razumel. 

17 3,1 32 5,8 61 11,1 246 44,7 162 29,5 32 5,8 550 100,0 

Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 16 2,9 40 7,3 83 15,1 224 40,7 134 24,4 53 9,6 550 100,0 

Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo 

zadevo. 
22 4,0 48 8,7 92 16,7 192 34,9 108 19,6 88 16,0 550 100,0 

Usluţbenec mi je bil pripravljen 

pomagati. 
11 2,0 24 4,4 54 9,8 257 46,7 166 30,2 38 6,9 550 100,0 

Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene 

informacije. 
17 3,1 33 6,0 63 11,5 241 43,8 164 29,8 32 5,8 550 100,0 

Usluţbenec je hitro in korektno izvedel 

storitev oz. rešil zadevo. 
20 3,6 41 7,5 77 14,0 213 38,7 152 27,6 47 8,5 550 100,0 

Usluţbenec je strokovno usposobljen za 

delo, ki ga opravlja. 
16 2,9 28 5,1 60 10,9 230 41,8 141 25,6 75 13,6 550 100,0 
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Vpletenost odjemalcev in kakovost storitev – V18 – frekvenčna porazdelitev 

 

1 – Sploh se ne 

strinjam 2 – Ne strinjam se 

3 – Niti se ne 

strinjam, niti se 

strinjam 4 – Strinjam se 

5 – Popolnoma se 

strinjam 

Ne vem ne, 

morem oceniti Skupaj 

F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Pohvale odjemalcev pozitivno vplivajo 

na zaposlene in na njihovo delo. 
8 1,5 7 1,3 51 9,3 226 41,1 226 41,1 32 5,8 550 100,0 

Predlogi odjemalcev lahko izboljšajo 

kakovost dela zaposlenih v podjetju. 
9 1,6 9 1,6 46 8,4 242 44,0 213 38,7 31 5,6 550 100,0 

Če bi v podjetju Elektro Gorenjska kršili 

moje pravice, bi se pritoţil/a. 
7 1,3 9 1,6 41 7,5 231 42,0 236 42,9 26 4,7 550 100,0 

Pritoţba je učinkovit način zagotavljanja 

odjemalčevih pravic. 
18 3,3 32 5,8 94 17,1 211 38,4 146 26,5 49 8,9 550 100,0 

Podjetje Elektro Gorenjska zagotavlja 
visoko kakovost storitev na področju 

prodaje električne energije 

gospodinjskim odjemalcem. 

11 2,0 28 5,1 123 22,4 239 43,5 91 16,5 58 10,5 550 100,0 

Podjetje Elektro Gorenjska ima iskren 

interes delovati v dobro strank. 
24 4,4 56 10,2 131 23,8 188 34,2 66 12,0 85 15,5 550 100,0 

V celoti gledano sem s podjetjem 

Elektro Gorenjska popolnoma 

zadovoljen. 

21 3,8 41 7,5 112 20,4 258 46,9 100 18,2 18 3,3 550 100,0 
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GRAFIČNI PRIKAZI LASTNIH VREDNOSTI PRI FAKTORJIH 

Lojalnost 

 

Reševanje zadev 
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Reševanje zadev – prilagodljivost 

 

Reševanje zadev – profesionalnost 
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Delo uslužbenca 

 

Kakovost storitev 
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PRIMERJAVA POVPREČNIH VREDNOSTI PO SKUPINAH ANKETIRANCEV 

Reševamje zadev – prilagodljivost – primerjava povprečij (sestavljena spremenljivka in posamezni indikatorji) 

 

 

Podpovprečno 
zadovoljni 

odjemalci 

Povprečno 
zadovoljni 

odjemalci 

Nadpovprečno 
zadovoljni 

odjemalci Skupaj 

 

Razumevanje potreb in zahtev odjemalcev 

Povprečje 2,58 3,67 4,24 3,52 
F statistika = 123,808 

p vrednost = 0,000 
N 112 182 109 403 

Standardni odklon 1,088 0,729 0,525 1,018 

Izpolnjevanje obljub, dogovorov 

Povprečje 2,85 3,89 4,32 3,71 
F statistika = 118,687 

p vrednost = 0,000 
N 113 183 105 401 

Standardni odklon 0,984 0,614 0,612 0,929 

Dostop do ustrezne kontaktne osebe 

Povprečje 2,93 3,82 4,32 3,70 
F statistika = 84,554 

p vrednost = 0,000 
N 120 195 111 426 

Standardni odklon 1,090 0,764 0,575 0,979 

Hitrost odziva na telefon 

Povprečje 3,12 3,81 4,31 3,75 
F statistika = 50,272 

p vrednost = 0,000 
N 117 196 113 426 

Standardni odklon 1,190 0,806 0,708 1,005 

Reševanje pritoţb 

Povprečje 2,72 3,81 4,21 3,59 
F statistika = 99,116 

p vrednost = 0,000 
N 97 147 82 326 

Standardni odklon 0,976 0,601 0,680 0,950 

Reševanje reklamacij 

Povprečje 2,75 3,84 4,27 3,65 
F statistika = 96,508 

p vrednost = 0,000 
N 95 154 89 338 

Standardni odklon 0,978 0,715 0,635 0,976 

Hitrost opravljanja storitev oz. reševanja zadev 

Povprečje 2,78 3,92 4,34 3,72 
F statistika = 129,277 

p vrednost = 0,000 
N 113 196 110 419 

Standardni odklon 1,041 0,643 0,595 0,966 
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Reševanje zadev – profesionalnost – primerjava povprečij (sestavljena spremenljivka in posamezni indikatorji) 

 

 

Podpovprečno 

zadovoljni 

odjemalci 

Povprečno 

zadovoljni 

odjemalci 

Nadpovprečno 

zadovoljni 

odjemalci Total 

 

Plačilni pogoji in cena 

Povprečje 2,28 3,39 4,03 3,25 
F statistika = 157,438 

p vrednost = 0,000 
N 121 202 113 436 

Standardni odklon 0,906 0,733 0,661 1,007 

Preglednost računov 

Povprečje 2,68 3,75 4,19 3,57 
F statistika = 74,373 

p vrednost = 0,000 
N 123 205 113 441 

Standardni odklon 1,289 0,886 0,800 1,150 

Natančnost pri vodenju podatkov o odjemalcih (vaši 

kontaktni podatki, ime priimek, naslov, ipd.) 

Povprečje 3,45 4,17 4,56 4,07 
F statistika = 55,344 

p vrednost = 0,000 
N 123 202 111 436 

Standardni odklon 1,154 0,702 0,583 0,929 

Urejenost poslovnih prostorov in osebja 

Povprečje 3,76 4,19 4,49 4,18 
F statistika = 26,095 

p vrednost = 0,000 
N 62 138 77 277 

Standardni odklon 0,843 0,492 0,529 0,649 

Informiranje odjemalcev 

Povprečje 2,77 3,91 4,34 3,71 
F statistika = 121,089 

p vrednost = 0,000 
N 117 200 111 428 

Standardni odklon 1,109 ,669 0,610 1,002 

Svetovanje odjemalcem 

Povprečje 2,54 3,68 4,31 3,54 
F statistika = 130,866 

p vrednost = 0,000 
N 111 190 107 408 

Standardni odklon 1,034 0,767 0,665 1,056 
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Delo usluţbenca – primerjava povprečij (sestavljena spremenljivka in posamezni indikatorji) 

 

 

Podpovprečno 

zadovoljni 

odjemalci 

Povprečno 

zadovoljni 

odjemalci 

Nadpovprečno 

zadovoljni 

odjemalci Skupaj 

 

Usluţbenec je bil prijazen. 

Povprečje 3,55 4,24 4,69 4,17 
F statistika = 68,916 

p vrednost = 0,000 
N 118 201 111 430 

Standardni odklon 1,059 0,621 0,519 0,856 

Usluţbenec je razloţil zadevo tako, da sem jo 

razumel. 

Povprečje 3,09 4,13 4,53 3,96 
F statistika = 89,747 

p vrednost = 0,000 
N 113 200 110 423 

Standardni odklon 1,146 0,704 0,687 1,003 

Usluţbenec je pri meni vzbujal zaupanje. 

Povprečje 2,89 4,02 4,49 3,83 
F statistika = 108,032 

p vrednost = 0,000 
N 114 194 107 415 

Standardni odklon 1,124 0,712 0,692 1,036 

Usluţbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo. 

Povprečje 2,77 3,87 4,36 3,69 
F statistika = 94,530 

p vrednost = 0,000 
N 112 188 101 401 

Standardni odklon 1,123 0,763 0,769 1,066 

Usluţbenec mi je bil pripravljen pomagati. 

Povprečje 3,25 4,19 4,61 4,05 
F statistika = 97,318 

p vrednost = 0,000 
N 113 201 110 424 

Standardni odklon 1,106 0,569 0,592 0,911 

Usluţbenec mi je posredoval vse ţelene informacije. 

Povprečje 3,11 4,10 4,54 3,94 
F statistika = 83,194 

p vrednost = 0,000 
N 116 200 109 425 

Standardni odklon 1,185 0,713 0,688 1,016 

Usluţbenec je hitro in korektno izvedel storitev oz. 

rešil zadevo. 

Povprečje 2,83 4,03 4,56 3,84 
F statistika = 120,438 

p vrednost = 0,000 
N 114 200 108 422 

Standardni odklon 1,189 0,715 0,687 1,081 

Usluţbenec je strokovno usposobljen za delo, ki ga 

opravlja. 

Povprečje 3,03 4,10 4,53 3,93 
F statistika = 97,574 

p vrednost = 0,000 
N 108 193 109 410 

Standardni odklon 1,156 0,658 0,688 1,001 
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DISKRIMINANTNA ANALIZA – KLASIFIKACIJSKE TABELE 

Reševanje zadev – prilagodljivost 

 

Skupine 

Napovedana uvrstitev v skupine 

Skupaj 1 2 3 

Original F 1 71 28 3 102 

2 22 119 30 171 

3 1 51 46 98 

Neuvrščene enote 10 25 14 49 

 % 1 69,6 27,5 2,9 100,0 

2 12,9 69,6 17,5 100,0 

3 1,0 52,0 46,9 100,0 

Neuvrščene enote 20,4 51,0 28,6 100,0 

63,6 % od vseh enot pravilno uvrščenih. 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci / 2 – Povprečno zadovoljni odjemalci / 3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Reševanje zadev – profesionalnost 

 

Skupine 

Napovedana uvrstitev v skupine 

Skupaj 1 2 3 

Original F 1 71 28 3 102 

2 22 118 31 171 

3 1 50 47 98 

Neuvrščene enote 10 24 15 49 

 % 1 69,6 27,5 2,9 100,0 

2 12,9 69,0 18,1 100,0 

3 1,0 51,0 48,0 100,0 

Neuvrščene enote 20,4 49,0 30,6 100,0 

63,6 % od vseh enot pravilno uvrščenih. 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci / 2 – Povprečno zadovoljni odjemalci / 3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 

Delo usluţbenca 

 

Skupine 

Napovedana uvrstitev v skupine 

Skupaj 1 2 3 

Original F 1 75 28 9 112 

2 36 100 57 193 

3 7 25 73 105 

Neuvrščene enote 15 31 24 70 

 % 1 67,0 25,0 8,0 100,0 

2 18,7 51,8 29,5 100,0 

3 6,7 23,8 69,5 100,0 

Neuvrščene enote 21,4 44,3 34,3 100,0 

60,5 % od vseh enot pravilno uvrščenih. 

1 – Podpovprečno zadovoljni odjemalci / 2 – Povprečno zadovoljni odjemalci / 3 – Nadpovprečno zadovoljni odjemalci 


