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POVZETEK  

Interni marketing je v zadnjih letih postal pomemben instrument za raziskave o zadovoljstvu 

zaposlenih, saj je ta dejavnik ključen pri nudenju kakovostnih storitev. Zanimanje za interni 

marketing je tudi posledica globalnega trga in vedno bolj zahtevnih, izobraženih kupcev. 

Pričujoča diplomska naloga postavlja v ospredje zaposlene kot glavni kapital podjetja od 

pridobivanja, razporejanja in odpuščanja kadra do njihovega kariernega razvoja in motivacije 

za opravljanje kvalitetnih storitev. Raziskava, izvedena med 73 zaposlenimi in 91 uporabniki 

storitev, je pokazala, da so tako eni kot drugi zadovoljni s svojim delom oz. storitvami 

izbranega podjetja. Diplomska naloga je obravnavala dve predpostavki, ki sta bili tudi 

potrjeni. Ugotovljeno je bilo, da so prijaznost, strokovnost in odgovornost vrline, ki jih 

potrjujejo vsi anketiranci. 

Ključne besede: interni marketing, zadovoljstvo, zaposleni, stranke, kakovostne storitve 

SUMMARY  

In recently past years internal marketing became an important instrument in  researching the 

satisfaction of employess, since this factor is crucial in giving quality sevices. Increased 

interes in internal marketing is also result of global market and more demanding  and 

educated customers. This thesis brings to the fore the employees as the main company's  

capital, from hiring, scheduling and firing  to their career development and motivation for the 

provision of quality services. Survey carried out among 73 employees and 91 users showed 

that both of them are satisfied with their work or services in the selected company. This thesis 

manage with two assumptions, both were also approved. It has been found that the 

friendliness, professionalism and responsability are virtues attested by all the responders.  

Key words: internal marketing, customer satisfaction, employees, customers, quality services. 
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1 UVOD  

Živimo  v globalnem času, ko na trgu vlada velika konkurenca. Vsako podjetje si želi imeti 

privlačnejšo ponudbo od svojih konkurentov oz. biti korak naprej (Kirzner 2014, 14). Ena od 

temeljnih nalog podjetja, je razviti kreativne in trdne strategije, s katerim bo uveljavilo 

konkurenčne prednosti. Njeno oblikovanje in uresničevanje je naloga strateškega načrtovanja, 

ki danes pridobiva na pomenu. Če želi podjetje obdržati tržni delež v današnjih razmerah, 

zahteva od vodstva spremembe sistema in instrumentov upravljanja podjetja, pri vseh 

zaposlenih pa tudi spremembe v načinu razmišljanja (Sfiligoj 1999, 14). Uspešnost podjetja je 

namreč odvisna od številnih dejavnikov, kamor uvrščamo kakovost, ustvarjalnost, znanje, 

prilagodljivost in usposobljenost (Vrenk b. l.). 

1.1 Predstavitev obravnavanega problema 

Uspeha trženja tako ne določa le eksterno, ampak tudi interno trženje. Organizacija ima lahko 

edinstvene zamisli, vendar če jih ne bo uresničila, bo vse skupaj izgubilo smisel. Čas, denar in 

znanje, ki ga je podjetje vložilo v promocijo svojih izdelkov oz. storitev, ne bodo nič 

pripomogli, če zaposleni ne poznajo izdelka oz. storitve. Če bo vsak od zaposlenih sprejel 

način trženja, bo s tem tudi drugim olajšal poslovanje (Vrenk b. l.). 

Kljub temu, da se je interni marketing kot pojem prvič omenjal v 70. letih 20. stoletja 

(Grönroos 2000, 331), nismo zasledili veliko strokovnega gradiva na to temo v slovenskem 

jeziku, ampak le knjige posvečene marketingu na splošno. Prav tako nismo zasledili nobene 

naloge, ki bi obravnavala interni marketing v storitveni delniški družbi, kot je Avto moto 

zveza Slovenije (AMZS), družba za opravljanje storitev članom Avto moto društvu (AMD) in 

drugim udeležencem v cestnem prometu d. d. (v nadaljevanju AMZS). Osnovna dejavnost 

AMZS je opravljanje storitev, povezanih z vozili, kot so pomoč na cesti, vleka vozil, tehnični 

pregledi, registracija, zavarovanje, servisiranje. AMZS ima sedež v Ljubljani, poslovne enote 

pa so organizirane na področju celotne Slovenije, kar omogoča hitro in kakovostno izvajanje 

storitev uporabnikom. Velik poudarek podjetje daje pridobivanju novih članov, ki so tudi 

njihovi glavni uporabniki storitev (AMZS 2017, 17).   

Osredotočenje na porabnike se širi na storitveno usmerjene dejavnosti, vključno s storitvami, 

ki jih izvaja AMZS. Tehnični pregledi in registracije vozil so storitve, ki so zakonsko 

določene in se opravljajo pogosto enkrat letno, kar pomeni več kot milijon pregledov letno. V 

Sloveniji je namreč ob koncu leta 2016 bilo registriranih okoli 1.097.000 osebnih 

avtomobilov (Statistični urad Republike Slovenije 2017). Zaradi predpisov AMZS ne more 

spreminjati ali izboljšati svojega »proizvoda« glede opravljanja tehničnega pregleda in plačila 

letne takse za uporabo cest. Pri kakovosti storitev tehničnega pregleda s stališča kupca pa se 

lahko doseže obratno od pričakovanega, in sicer bolj kot je delo površno narejeno, boljši je 

rezultat za kupca, saj mu lahko privarčuje kakšen evro, vendar pa je to obratno sorazmerno 



 

2 

varnosti. Potrebe po vleki in pomoči na cestah so storitve, kjer pravila niso določena, zato 

opravljajo avtovleko tudi takšna vozila, ki nimajo ustrezne opreme (AMZS 2017, 45). 

Sodobni trendi v tržnem okolju zahtevajo od podjetja gradnjo dolgoročnih odnosov s svojimi 

strankami, kar pomeni premikanje pozornosti od zunanjega do internega trženja. Ker nas je 

zanimalo, kako to počnejo v AMZS, smo se odločili narediti raziskavo med zaposlenimi in 

strankami, ki uporabljajo njegove storitve.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je preučiti vlogo internega marketinga pri izboljševanju kakovosti 

storitev izbranega storitvenega podjetja. 

Cilji diplomske naloge so: 

 proučiti strokovno in domačo literaturo s področja internega marketinga ter zadovoljstva 

zaposlenih in kupcev, 

 ugotoviti zadovoljstvo med zaposlenimi in kupci v izbranem podjetju, kjer bo vzorec 

obsegal vsaj 100 anketirancev, 

 ugotoviti vpliv internega marketinga na zadovoljstvo zaposlenih v AMZS, posredno do 

zaznavanja kakovosti storitev ter podati predloge za izboljšave. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je več kot polovica zaposlenih zadovoljna z odnosi na delovnem mestu, 

kamor uvrščamo odnos do dela, sodelavcev in strank. Pri tem smo upoštevali odgovore, kjer 

je bila vrednost 5-stopenjske lestvice višja od 2,6 (2,5 je povprečna ocena).  

Predpostavljamo, da se odgovori o zadovoljstvu strank in zaposlenih med seboj bistveno ne 

bodo razlikovali, ko bomo primerjali odgovore na enaka vprašanja.  

Omejitve, ki smo jih zasledili pri izdelavi diplomske naloge so bile: 

 vzorec je slonel le na primeru uporabnikov strank v določenem obdobju in majhnem 

številu zaposlenih, 

 neodzivnost anketirancev, 

 omejenost do virov podatkov in informacij v slovenščini. 

1.4 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del, kjer so bile uporabljene različne 

metode raziskave. V teoretičnem delu diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna oz. 

opisna metoda, kjer so podani opisi internega marketinga, zadovoljstva zaposlenih in 

potrošnikov ter predstavitev izbranega podjetja. Z zgodovinsko metodo so bili zajeti podatki o 
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rezultatih izbranega podjetja v preteklosti, z metodo analize pa razčlenjeni pridobljeni podatki 

na podlagi izvedenega anketiranja. Metoda kompilacije je služila prevzemanju in obravnavi 

že dobljenih rezultatov iz obravnavane tematike. 

V empiričnem delu diplomske naloge je bila uporabljena kvantitativna metoda osebnega in 

spletnega anketiranja, kjer je kot pripomoček za zbiranje podatkov uporabljen anketni 

vprašalnik. Glede na dejstvo, da raziskava vključuje dve skupini anketirancev, zaposlene in 

kupce, sta bila uporabljena tudi dva vprašalnika. Vprašalnika sta bila zaprtega tipa in sta se 

nanašala na demografske značilnosti in trditve. Trditve, ki so se nanašale na zadovoljstvo so 

bile enake pri obeh anketah, medtem ko je vprašalnik o internem marketingu bil namenjen le 

zaposlenim. Anketni vprašalnik je bil razvit na podlagi teoretičnih ugotovitev, kjer je pri 

trditvah bila uporabljena Likertova lestvica od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolno nestrinjanje, 5 

pa popolno strinjanje. Anketni vprašalnik je bil preizkušen na pilotnem vzorcu 5 oseb, kjer 

smo preverili razumevanje in primernost vprašanj. 

Ob koncu leta 2016 je bilo v izbranem podjetju zaposlenih 341 oseb (AMZS 2017, 9).  

Raziskava je temeljila na izračunu aritmetične sredine in standardnega odklona, v katero je bil 

zajet vzorec 100 zaposlenih in 100 kupcev storitev. Anketiranje je bilo anonimno, potekalo je 

tako v fizični obliki kot prek spletnega portala 1ka, kjer sta bili anketi dostopni. Zaposlenim je 

bil iz baze podatkov v podjetju link do ankete, poslan po e-pošti, hkrati so v poslovnih enotah 

bile na razpolago tudi ankete v papirnati obliki za stranke, ki so rezultat  kasneje bili vneseni v 

spletni portal 1ka. Pri izpeljavi ankete v papirnati obliki iz poslovnih enot izven Obalno-

Kraške regije, je bila potrebna pomoč sodelavcev. Z njimi je bil pred anketiranjem 

vzpostavljen še telefonski pogovor. 

Dobljeni rezultati so bili obdelani s pomočjo spletnega portala 1ka, s pomočjo programa 

Microsoft Excel prikazani v obliki tabel in grafov ter ustrezno analizirani. 
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2 INTERNI MARKETING  

S povečanjem konkurence, hitrih tehnoloških sprememb, globalizacije in drugih dejavnikov 

poskušajo podjetja razumeti, kako bi uporabili človeške vire za konkurenčno prednost in za 

doseganje čim boljše organizacijske kulture (Davoudi in Kaur 2012, 59). En izmed načinov 

ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov je interni marketing, ki je rezultat med storitvenim 

marketingom in proučevanjem »celovite kakovosti« (Jančič 1999, 61). Pri internem 

marketingu gre za upravljanje človeških virov, saj naj bi njegov koncept izviral oz. se 

prekrival z upravljanjem človeških virov na splošno (Kelemen in Papasolomou 2007, 747).  

2.1 Definicija internega marketinga 

Interni marketing postavlja v središče notranje trženje za vse zaposlene, zato naj bi bili ti 

obveščeni o ciljih, poslanstvu, viziji, dejavnosti, o storitvah oz. izdelkih svojega podjetja. 

Bistvo internega marketinga je, da mora med vodstvom ali lastnikom podjetja in zaposlenimi 

potekati enakovredna izmenjava izkušenj, predlogov, problemov ipd. Zaposleni v svoje delo v 

podjetju vlagajo svoje znanje, sposobnosti, ustvarjalnost, zato od njega »pričakujejo primerno 

povračilo« (Sfiligoj 1999, 68−69), ki je lahko materialno (plača, nagrada, možnost nakupa 

cenejšega izdelka oz. storitev, ki jih podjetje ponuja) ali nematerialno (znanje, informacije, 

čas).  

Kot navaja Grönroos (1998, 222), interno trženje deluje na dva način kot celovit proces pri 

upravljanju številnih funkcij. Prvi način je zagotavljanje vsem zaposlenim, ki spodbujajo 

ozaveščenost o pomenu potrošnikov, da razumejo in doživljajo poslovanje podjetja, , drugi 

pa, da podjetje motivira vse zaposlene in jih pripravi do tega, da so usmerjeni v potrošnike. 

Interni marketing temelji na poenotenju vseh zaposlenih k doseganju skupnih ciljev in nalog 

podjetja (Sfiligoj 1999, 70). Za boljše razumevanje internega marketinga je treba razumeti 

predmet menjave, in sicer kot pravi Jančič (1990, 137) je to delovno mesto. Pri tem gre za 

vsoto lastnosti, sestavljenih iz elementov internega storitvenega marketinškega spleta, ki jih 

mora upoštevati podjetje, če želi doseči poslovno odličnost1 (Jančič 1990, 137): 

 ustrezno delovno mesto in imidž podjetja, 

 ustrezna plača in dodatne ugodnosti, 

 bližina kraja zaposlitve, 

 ustrezni sodelavci in predpostavljeni, 

 ustrezne delovne razmere, 

 možnost osebnega razvoja in napredovanja, 

                                                 

1 Evropska fundacija za razvoj kakovosti je razvila model odličnosti EFQM (angl. European Founation 

for Quality Managemen), ki omogoča zaposlenim, da razumejo vzročno in posledično povezavo o 

tem, kaj dela njihovo podjetje in kakšne rezultate dosega (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 2012). 
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 ustrezno interno komuniciranje. 

 

Vsi navedeni elementi internega storitvenega marketinškega spleta so oblikovani okrog 

notranjega potrošnika, zato morajo podjetja na svoje zaposlene gledati kot na potrošnike, ki 

imajo svoje potrebe, želje in zahteve. Pri nakupih storitev ali izdelkov potrošniki kupujejo na 

različnih mestih oz. menjajo vire nakupa, medtem ko zaposleni menjajo človeške vire. Zato je 

ta oblika menjave zelo pomembna, posebno v podjetjih, ki so fokusirana k inovativnosti, 

hkrati pa si prizadevajo za nudenje kakovostnih storitev (Jančič 1999, 62). Prikaz razmerja 

med upravljanjem človeških virov in internim marketingom prikazuje Slika 1. 
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Slika 1: Prikaz internega marketinga in upravljanja človeških virov 

Vir: Davoudi in Kaur 2012, 68. 

Iz Slike 1 je vidno, da je glavni cilj internega marketinga in upravljanja človeških virov 

povezan z zadovoljstvom zaposlenih. S pripadnostjo in zavezanostjo zaposlenega podjetju ter 

zadoščenju z delovnim mestom, zaposleni prispevajo k boljšim uspehom, ki pozitivno 
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vplivajo na kakovostno opravljanje storitev podjetja, to pa pelje k zadovoljstvu potrošnikov in 

strank (Davoudi in Kaur 2012, 60). V primeru, da podjetje želi koncept internega marketinga 

uspešno uporabiti, mora ta biti postavljen v osrčje aktivnosti strateškega upravljanja. Prav 

tako je pomembno, da marketinški koncept ima popolno podporo vodstva (Schultz 2004, 

15−16).  

2.2 Instrumenti in aktivnosti internega marketinga 

Naloga internega marketinga je zaposlovanje, izobraževanje in motivacija zaposlenih, ki 

želijo čim več zaslužiti s pridobitvijo novih strank (Salai in Kovač Žnideršić 2012, 18). Interni 

marketing obsega aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem človeških virov, kamor uvrščamo 

pridobivanje kadrov. Pri tem se lahko podjetje odloči za zunanji kader ali za prerazporeditev 

že zaposlenih (Jankovič in Balkovec 2009, 584). Pri notranjem zaposlovanju gre za zapolnitev 

prostega delovnega mesta iz obstoječe delovne sile, pri zunanjem pa za izbiro primernega 

kandidata izven podjetja. Tako notranje kot zunanje zaposlovanje ima določene prednosti in 

slabosti (Riley 2015), kot je vidno iz Preglednice 1. 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti internega in zunanjega zaposlovanja 

 Prednosti Slabosti 

Interno 

pridobivanje 

kadrov 

Gre za cenejši in hitrejši 

postopek pridobivanja kadrov. 

Število možnih kandidatov je omejeno. 

Ljudje že poznajo delovanje in 

poslovanja podjetja. 

Interni kandidati imajo manj idej kot 

zunanji. 

Ker obstaja možnost za 

napredovanje zaposlenega, pride 

do večje motivacije. 

V primeru večjega števila kandidatov, 

ki izpolnjujejo razpisane pogoje, izbor 

le enega, lahko povzroči slabo klimo v 

podjetju. 

Podjetje pozna prednosti in 

slabosti kandidata. 

Z prerazporeditvijo internega kadra 

pride do novega delovnega mesta, ki ga 

je treba zapolniti. 

Zunanje 

pridobivanje 

kadrov 

Zunanji kandidat prinese v 

podjetje nove, sveže ideje. 

Postopki zaposlitve so dolgi. 

Večje število kandidatov prinaša 

večji izbor in s tem možnost 

izbrati najboljšega. 

Postopki so dragi, ker je potrebno prvo 

razpisati nato še voditi razgovore. 

Ljudje imajo širši obseg 

izkušenj. 

Kljub dobremu vodenju izbire, se lahko 

kasneje razkrije, da ni bil izbran 

najboljši kandidat. 

Vir: Riley 2015. 
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Plan kadrovanja mora biti usklajen z razvojem podjetja, njegovo vizijo, temelji pa na 

finančnih možnostih in realnih ciljih podjetja (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 32). 

Pridobivanje kadra je proces, ki podjetju omogoča, da izbere najbolj primernega kandidata za 

zapolnitev prostega delovnega mesta. Govorimo o dvosmernem procesu, ki vključuje podjetje 

in kandidata. Pri tem imata obe stranki enako pravico izbire (Breaugh 1992). Podjetju je 

predvsem v interesu, da izbere tak kader, ki bo podjetju ustvaril dodano vrednost. Zato mora 

podjetje že pred zaposlitvijo ugotoviti, kakšen strošek bo prinesel novo zaposleni in kakšno 

finančno korist bo podjetje imelo od njega. Ti uspehi izhajajo predvsem iz področja prodaje in 

trženja, »pridobivanja pomembnih poslovnih partnerjev, večjih prodajnih naročil ali podpisa 

pomembnih pogodb« (Bec b. l.).  

V Sloveniji velja načelo svobode dela, ki je zapisano tudi v Ustavi Republike Slovenije, ki 

zaseda najvišjo mesto po hierarhiji pravnih aktov. To načelo vključuje poleg proste izbire 

zaposlitve tudi enak dostop do delovnega mesta vsakemu pod enakimi pogoji (Jankovič in 

Balkovec 2009, 582). Kljub temu načelu podjetja niso dolžna javno objaviti prostih delovnih 

mest, razen če so ta v javnem sektorju ali gospodarski družbi, kjer je lastnik država, kar velja 

od 1. 4. 2013 naprej (Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, 7. člen, 2010). V primeru, da 

podjetje poišče kader zunaj, mora objava prostega delovnega mesta vsebovati nekatere 

elemente, kot so: pogoji za delovno mesto z navedbo stopnje izobrazbe in drugimi zahtevami, 

kot so: (znanje jezika, računalništva), naslov, na katerega je treba poslati prošnjo, do kdaj in v 

kakšni obliki (po navadni ali e-pošti), osebne veščine, delovne izkušnje, postopek izbiranja, 

plača.  

Glede na vsebino dejavnosti in instrumente, ki se uporabljajo v internem marketingu, Đurović 

(2008, po Zdjelarić 2016, 51) deli interni marketing na direktni, indirektni in celoviti. 

2.3 Direktni interni marketing 

Direktni interni marketing vsebuje vse potrebne dejavnosti, ki se odvijajo med kupcem in 

prodajalcem. Tak način internega marketinga omogoča pridobivanje kadrov, zaposlovanje, 

razporejanje, pa tudi odpuščanje (Zdjelarić 2016, 51).  

Za zagotavljanje primernega kadra podjetja uporabljajo metodo planiranja s pogoji, ki jih 

morajo izpolnjevati osebe za zasedbo delovnega mesta. Glede na današnjo problematiko 

nezaposlenosti se podjetja pogosto soočajo z velikim številom prijavljenih kandidatov, zato 

izbor rešujejo z različnimi metodami (Jankovič in Balkovec 2009, 584), kot npr. lahko kader 

pridobijo sama z oglaševanjem prostih delovnih mest v medijih, v sodelovanju z Zavodom za 

zaposlovanje, prek spletnih portalov, osebnih virov ali tako, da najamejo agencijo za 

posredovanje dela (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 113−120).  
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2.3.1 Zaposlovanje in razporejanje kadra 

Po zaključenem roku razpisa, podjetje želi izbrati najprimernejšega in najustreznejšega 

kandidata, zato pa je treba poznati lastnosti razpisanega delovnega mesta. Ker je postopek 

izbire kandidata zahtevno in odgovorno delo, lahko podjetju pomagajo različni strokovnjaki s 

področja kadrovanja, psihologi in zdravniki. Vsako podjetje se pri izbiri kandidatov odloči za 

svoj način (Ivanuša Bezjak 2006, 66).  

Prispele prijave podjetje najprej pregleda, jih prebere ter ugotovi ali kandidati izpolnjujejo 

predpisane pogoje. Kako bo podjetje opravilo selekcijo in izbralo ustreznega kandidata, je 

predvsem odvisno od njegove kadrovske politike. Pogosto se postopek s potencialnimi 

kandidati za zasedbo delovnega mesta nadaljujejo z zaposlitvenim pogovorom v obliki 

intervjujev (Lipičnik 1996, 88). Pri izbiri kandidata podjetja vedno bolj uvajajo opravljanje 

različnih testov, s katerimi se preverja ustreznost kandidata. Ti testi so lahko (Zaposlen.com 

2017): 

 osebnostni, ki so pokazatelji ali se bo kandidat ujel z drugimi v podjetju, 

 sposobnostni, kjer podjetje preverja sposobnost kandidata ali bo lahko opravljal naloge, ki 

jih delovno mesto zahteva,  

 logični in računski testi, 

 psihološki, s katerimi se preverja psihološko stanje kandidata, 

 kreativni, ki o kandidatu povedo, v kolikšni meri ima kandidat razvito kreativo. 

Pri razporejanju kadra na določenem delovnem mestu lahko podjetje uporabi tudi anketni 

vprašalnik. Ta je posebno primeren, ko gre za večje število prijavljenih kandidatov na eno 

razpisano delovno mesto. Anketni vprašalnik lahko vsebuje poleg splošnih osebnih podatkov, 

še podatke o izkušnjah, nalogah v preteklosti, željah kandidata po novih izzivih, motivih za 

zaposlitev, plači ipd. (Florjančič 1994, 104). Zadnja faza pri razporeditvi je podpis Pogodbe o 

zaposlitvi skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) v II. poglavju in kolektivnimi 

pogodbami, ki veljajo za določeno dejavnost. Podjetje ima pravico tudi odpustiti zaposlenega 

skladno z veljavno delovno zakonodajo. 

2.3.2 Odpuščanje 

 

ZDR določa, kdaj lahko zaposlenemu preneha delovno razmerje, in sicer je to v primerih 

(Informiran.si b. l., 4): 

 ko je potekel čas zaposlitve, če gre za pogodbo za določen čas, 

 s smrtjo delavca ali delodajalca, ki je bil lastnik podjetja in nima naslednika za vodenje 

posla, 

 sporazumno,  

 z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 
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 s sodbo sodišča. 

  

ZDR določa, da je odpoved lahko redna ali izredna. Pri redni odpovedi je treba upoštevati 

odpovedni rok, medtem ko lahko izredna odpoved nastopi takoj, vendar le v določenih 

situacijah. Razloge, ki jih ZDR določa za redno odpoved so, ko (Čertalič 2014): 

 prenehajo potrebe po opravljanju določenega dela, ki so navedene v pogodbi o zaposlitvi, 

zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov s 

strani delodajalca. Delodajalec lahko odpove delovno razmerje le, če so razlogi za 

odpoved resni in utemeljeni oz. morajo biti takšni, da povzročijo prenehanje potreb po 

določenem delu za daljše obdobje in ne le začasno. To pomeni, da delodajalec ne bo 

mogel na to delovno mesto v prihodnje zaposliti nikogar. Vzroki za odpoved pogodbe o 

zaposlitvi so različni, najbolj pogosto so ti ekonomskega značaja, ko podjetje beleži manj 

naročil, zmanjša se povpraševanje po izdelkih oz. storitvah, kar pomeni tudi manjši obseg 

dela, 

 se ugotovi nesposobnost zaposlenega oz. ta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, 

kar pomeni, da zaposleni svojega dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kakovostno, 

 so ugotovljeni krivdni razlogi, kjer gre za kršenje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ali iz 

delovnega razmerja, 

 je ugotovljena nezmožnost za opravljanje dela zaradi invalidnosti. 

 

Odpuščanje zaposlenega sicer določa ZDR, interni akti podjetja in tudi sama pogodba o 

zaposlitvi, pa vendar se mora delodajalec potruditi, da je odpuščanje čim manj stresno, 

skladno z zakonom in upravičeno. V nasprotnem primeru lahko odpuščanje privede do 

neprijetnih posledic ne samo za družino zaposlenega, ampak negativno vpliva na ugled in 

poslovanje podjetja (Fesel Kamenik 2009), kljub temu da odpuščenemu delavcu pripada 

odpravnina skladno s 109. členom ZDR in denarno nadomestilo, če se prijavi na Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).  

Zaposleni lahko kadarkoli odpove delovno razmerje in za to ne potrebuje navajati nobenih 

razlogov (Informiran b. l., 4). Odpoved delovnega razmerja s strani zaposlenega ni vedno v 

interesu podjetja, saj lahko kaže na njegovo nezadovoljstvo, hkrati podjetju onemogoči 

povrnitev naložbe, ki ga je ta vlagala v njegov razvoj. Kot navaja Honzak (2017), uspešni in 

delovni ljudje ne zapuščajo službe, temveč svoje nadrejene. Zato opozarja na nekatere napake, 

ki so lahko vzrok odhoda ljudi s pomembnih delovnih mest, kot so nalaganje prevelike 

količine dela, ignoranca doprinosa podjetju, podcenjevanje vpliva na pohvale za kvalitetno 

opravljeno delo, pomanjkanje empatije in čustvene inteligence,2 kar pomeni neusklajenost 

profesionalne in človeške plati, zaposlovanje neprimernega kadra. Še bolj škodljivo je, če 

                                                 

2 Pri čustveni inteligenci gre za inteligentno uporabo čustev, ki je nepogrešljiva pri reševanju 

neprijetnih težav s sodelavci. Svoja čustva je treba namerno uporabljati tako, da nam pomagajo pri 

vedenju in mišljenju, ki nam bo koristilo (Weisinger 2001, 17). 
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neprimerni ljudje napredujejo, saj to negativno vpliva na motivacijo drugih članov ekipe. 

Lahko gre za pomanjkanje razvijanja veščin in kompetenc3 ali pomanjkanje izzivov.  

En od načinov, da zaposleni zapusti podjetje, je upokojitev. Upokojitev je možna, ko 

zaposleni izpolni zakonske pogoje glede starosti in zavarovalne dobe skladno z Zakonom o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). V nekaterih podjetjih zaposleni lahko 

odložijo upokojitev, kar jim prinese tudi višjo pokojnino (ZPIZ, 2010), medtem ko je 

upokojitev pri javnih uslužbencih obvezna skladno s sprejetjem Zakonom za uravnoteženje 

javnih financ (ZUJF-a). Zaposleni se lahko upokoji tudi v primeru težjih bolezni ali 

invalidnosti. Upokojevanje delavca je lahko za podjetje dobro in slabo, saj  mu na eni strani 

daje možnost prerazporeditve znotraj podjetja. Če se pri tem zmanjša stroške dela ali omogoči 

napredovanje mlajših, je to vsekakor dobra poteza, po drugi strani pa takšen ukrep negativno 

vpliva na zaposlene, posebno če je v podjetju večje število zaposlenih, ki bi lahko 

napredovali. Negativen efekt upokojitve se lahko kaže v izgubi človeka, ki je zelo dobro 

poznal organizacijo, njegovo kulturo, poslovne partnerje ipd. (Bogićević Milikić 2006, po 

Zdjelarić 2016, 62−63). 

2.4 Indirektni interni marketing 

Ne glede na to, koliko je bilo podjetje uspešno pri zaposlovanju, je novega sodelavca treba 

uvesti v delo, za kar pa je potreben čas. Kot prvi element indirektnega ali posrednega 

notranjega trženja je predstavitev delovnega mesta, ki ga bo zaposleni opravljal (Ivanuša 

Bezjak 2006, 30). Pomembno je, da je novo zaposleni delavec seznanjen z razvojem kariere v 

podjetju, z izobraževalnimi in motivacijskimi programi, načinom informiranja in 

komunikacijo, ki poteka v podjetju.  

2.4.1 Oblikovanje delovnih mest 

Osnova za dobro delo podjetja je ustrezna sistemizacija delovnih mest. Podjetje sistemizacijo 

delovnih mest uporablja za različne namene, kot so: organizacija, delitev in vodenje dela, pri 

izvajanju kadrovskih in pravnih procesov, za zagotavljanje varstva in zdravja zaposlenih, kot 

osnovo za karierni razvoj in za vrednotenje dela z zahtevnostjo v okviru plačnega sistema. 

Sistemizacija mora vsebovati organizacijske, kadrovske in delovno pravne podatke (Ivanuša 

Bezjak 2006, 32−33). Novemu sodelavcu je že pri uvajanju treba točno povedati, kaj se od 

njega pričakuje, saj podjetje na tak način zmanjša fluktuacijo zaposlovanja, poveča storilnosti, 

ustvari dobre odnose med zaposlenimi (Ivanuša Bezjak 1998). 

                                                 

3 Pojem kompetenc se vedno bolj pojavlja v družbi in označujejo »celoto znanj, spretnosti in 

osebnostih lastnosti ter oblike vedenja«. Najbolj pomembne so v delovnem okolju, saj dajejo odgovor 

na vprašanja, kakšen mora biti delavec, da bo svoje delo dobro opravljal (Zore 2014, 10). 
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Vsako delovno mesto vsebuje opis nalog, ki se bodo odvijala v delovnem procesu. Hkrati  so 

v njem navedene zahteve, ki jih mora zaposleni izpolnjevati na določenem delovnem mestu. 

Dobra sistemizacija delovnih mest je predpogoj za obstoj podjetja, saj ta z njo izraža potrebe 

podjetje, organizacijo in notranjo hierarhijo med zaposlenimi (Pravo in kadri 2014). To 

razmerje med zaposlenimi je še posebno pomembno v podjetju, ko gre za naloge, ki izhajajo 

iz tehnične delitve dela. En človek je nosilec naloge, vendar sodeluje z drugimi zaposlenimi 

(Ivanuša Bezjak 2006, 32). Nad opravljanjem dela je potreben tudi nadzor, saj to lahko 

pripomore k razvoju delovne kariere zaposlenega. 

2.4.2 Karierni razvoj 

 

SSKJ (2014) razlaga besedo »kariera« kot »uveljavitev, uspeh na kakšnem področju 

delovanja« in kot »delovanje, življenje glede na poklicno družbeno področje«. V teoriji se je 

kariera kot pojem skozi zgodovino spreminjala. Na začetku se je izraz kariera (angl. career) 

uporabljal le občasno, kot razširjen pojem pa je dobil pomen v drugi polovici 20. stoletja. V 

80 letih so se razvile širše definicije kariere in kariernega razvoja, ki pa v praksi niso zaživele. 

Spremembe pri razvoju kariere so se stopnjevale v devetdesetih letih 20. stoletja, ko se je ta 

izraz vedno bolj uveljavil kot element človekovega življenja (Javrh 2011, 26).  

 

Danes se pojmovanje kariere vedno bolj predstavlja kot življenjski proces, ki se prične z 

rojstvom in konča s smrtjo in »ne le pot na področju dela« (ZRSZ b. l., 3). Schein (1978, po 

ZRSZ b. l., 3−5) navaja devet različnih stadijev poklicnega razvoja, kot izhaja iz Preglednice 

2. 
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Preglednica 2: Stadiji poklicnega razvoja 

Stadij/starost Značilnosti 

Prvi 

do 21 leta 

Čas, ko posameznik spoznava lastne interese, potrebe, talente, sposobnosti, 

motive, vrednote, poklice tudi preko drugih ljudi. To je čas, ki je osnova za 

izbiro poklica, usklajenega z možnostmi in okoljem. 

Drugi 

od 16. do 

25. leta 

V tem obdobju posameznik vstopa na trg dela, uči se iskanja dela, kandidira za 

delovno mesto, prebija se skozi selekcije, usklajuje svoje potrebe in potrebe 

organizacij. Z vključitvijo v organizacijo se pri posamezniku prične proces 

socializacije, kjer utrjuje članstvo in pripadnost organizaciji. 

Tretji 

od 16. do 

25. leta 

Obdobje uvajanja, ko se posameznik sooča z realnostjo sveta dela, delovno 

rutino in se trudi, da bi bil med sodelavci sprejet. Na začetku je posameznik 

negotov, kasneje pa začne sprejemati celostno podobo organizacije in se uči 

delati v timu s sodelavci in nadrejenim.  

Četrti 

Od 17. do 

30. leta 

Posameznik pridobiva veščine in znanja, ki so potrebna za napredovanje 

znotraj organizacije. Začne prevzemati odgovornost za opravljeno delo, svoje 

osebno življenje usklajujejo s potrebami organizacije. Pozna več dela, zato 

lahko tudi sodelavca zamenja, hkrati je sposoben sprejemati poraze. 

Peti 

Po 25. letu 

Vstop v srednjo kariero, ko se posameznik odloči za učenje določenih znanj, ki 

so odvisna od tega, kam bo posameznik usmeril svojo kariero. To mu omogoči 

razvoj osebne identitete in prepoznavnost v organizaciji. Svoje delo opravlja 

samostojno, razvija zaupanje v svoje odločitve, redko pa postane mentor. 

Šesti  

Od 35. do 

45. leta 

To je lahko tudi kriza srednjih let, kjer postavljene želje in cilji niso bili 

uresničeni. Pomembna mu je kariera, ko se odloča med lastnimi motivi, 

vrednotami in sposobnostmi ter načrtuje prihodnost. V tem obdobju se odloča 

o vodstveni ali neodvisni karieri v prihodnosti. 

Sedmi 

Po 40. letu 

Sedmi stadij je odvisen od odločitev v šestem. Obstajata dve poti: če se odloči 

za neodvisno kariero, se začne učiti novih znanj in veščin za vlogo mentorja, 

če pa se odloči za vodstveno delo, se prične posameznik učiti veščin vodenja. 

Osmi 

Do 

upokojitve 

V tem času posamezniku upadejo moči in zavzetost za poklicno napredovanje. 

Začne se učiti novih vlog, povezanih z zmanjšanimi kompetencami in 

motivacijami. Večji pomen daje hobijem, družbenemu delu ali skupnosti. 

Največ časa posveča najbližjim in se pripravlja na upokojitev. 

Deveti 

Upokojitev 

Z upokojitvijo ni konca kariere, saj je ta vseživljenjski proces. Prav tako se 

konča izobraževanje in delo, ampak pride le do preoblikovanja dejavnosti. V 

tem času se življenje posameznika zelo spremeni, lahko počne dejavnosti, kjer 

se prav tako uči in izobražuje. 

Vir: Schein (1978, po ZRSZ b. l., 3−5) 
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Karierni razvoj danes predstavlja vsako »tranzicijsko, dinamično in fleksibilno napredovanje« 

(ZRSZ b. l., 3), ki poteka v različne smeri skladno s spremembami v okolju. Novejše 

pojmovanje kariere je postalo zelo ohlapno, saj ne zajema le dogodkov povezanih z 

zaposlitvijo, delovnimi nalogami, odločitvami v zvezi z delom, ampak tudi dogodke, ki so 

povezani z delom, kot so »pričakovanja, vrednote, potrebe in čustva ob posamezni delovni 

izkušnji« (Javrh 2011, 27).  

 

Za karierni razvoj je odgovoren vsak sam. Danes se ljudje upokojimo po 40 letih opravljanja 

dela, kar je dolga doba, ki jo človek preživi na delu. Pomembno obdobje poklicnega razvoja 

je čas, ko človek vstopi v delovno razmerje in začne graditi kariero (Cvetko 2002, 23). 

Karierni razvoj je pomemben za vsakega zaposlenega, saj mu to omogoči napredovanje na 

delovnem mestu (Cvetko 2002, 63), samouresničitev in osebni razvoj. Večina zaposlenih 

razmišlja o sebi, kaj bodo počeli čez pet, deset ali petnajst let, kar si lahko uresničijo z 

načrtovanjem kariere, ko naj bi počeli tisto, kar najboljše znajo in jih veseli (Ivanuša Bezjak 

1998), zato so pripravljeni tudi vložiti čas in denar v svoj izobraževalni razvoj. 

2.4.3 Izobraževalni razvoj 

V današnjem turbulentnem času, ko smo priča hitrim spremembam na globalnem trgu, morajo 

podjetja sprejeti odločitve o izobraženju in usposabljanju svojih zaposlenih, saj je to en izmed 

načinov za preživetje. Delodajalci od svojih zaposlenih zahtevajo vedno več veščin in 

spretnosti, ki mu omogočajo ustvarjalno skupinsko delo, odprtost, izpopolnjevanje v znanju in 

usmerjenost v vseživljenjsko učenje in izobraževanje, vendar ne samo v okviru izbrane stroke, 

ampak na splošno (ZRSZ b. l.). Tudi Evropska komisija (EK) daje velik poudarek 

izobraževanju in usposabljanju svojega prebivalstva. Kot navaja EK, imata izobraževanje in 

usposabljanje pomembno vlogi pri reševanju »socialno-ekonomskih, demografskih, okoljskih 

in tehnoloških izzivov«, s katerimi se danes soočamo vsi državljani Evrope (EU 2009).  

Zaposleni se morajo ves čas izobraževati in usposabljati, saj so znanja, pridobljena v 

preteklosti že zastarela. Dejstvo je, da le nova znanja in novi zaposleni lahko imajo nove, 

sveže ideje, pomembne na konkurenčnem trgu, tako kot nova podjetja. Stara podjetja se le 

počasi prilagajajo novim izzivom, zato postopoma umirajo, medtem ko je pri modernih 

podjetjih zaslediti visoko stopnjo participativnega managementa in odločanja (Dryden in Vos 

2001, 73). Zato je danes pomembno vseživljenjsko učenje, saj je na to temo EU podpisala tudi 

Maastrichtsko pogodbo, ki med drugim temelji na izboljšavi izobraževanja in usposabljanja 

ljudi (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 19).  

Časi, ko še ni bilo potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju, so mimo. Podjetja 

morajo svojim zaposlenim omogočiti »načrtno in sistematično pridobivanje novih znanj« 

(Ivanuša Bezjak 1998) na različne načine. Lahko gre za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo, 

nadaljevanje šolanja oz. študija, udeležbo na seminarjih, delavnicah ali s pomočjo knjig in 
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revij. Dejstvo je, da le tisti, ki se bodo nenehno izobraževali, bodo tudi sposobni konkurirati 

zahtevnemu trgu. Tega se zaveda vedno več managerjev, zato podpirajo in spodbujajo svoje 

zaposlene k pridobivanju dodatnega znanja v okviru finančnih sredstev, ki jih ima podjetje 

namenjeno za tovrstno obliko (Ivanuša Bezjak 1998). Da bi podjetjem uspelo realizirati 

zastavljene programe izobraževanja, je pomembna tudi motivacija zaposlenih. 

2.4.4 Motivacijski program 

Vse, kar smo do sedaj našteli, ni dovolj, da bi zaposleni tudi naloge izvajali tako, kot od njih 

pričakujejo nadrejeni. Zato je nujno, da ti dodatno vplivajo na zaposlene, kar dosežejo z 

motivacijo. Beseda motivacija izhaja iz latinske besede »movere«, kar pomeni gibati se. 

Motivacija je usmerjena v aktivnosti človeka, da s pomočjo motivov doseže postavljene cilje 

(Uhan 2000, 11), za kar naj bi poskrbeli managerji, ki imajo na razpolago različne metode za 

motivacijo zaposlenih, kamor uvrščamo zadovoljstvo zaposlenih ali njihovo vključevanje v 

procese dela in delovne skupine. Poleg tega so to še oblike nagrajevanja, ki so lahko 

materialne in nematerialne. Med materialne štejemo denarne nagrade, kot so premije, bonusi, 

dodatki, medtem ko se pri nematerialnih srečujemo s pohvalami, uspehi pri delu, možnostmi 

izobraževanja in napredovanja ipd. (Ivanuša Bezjak 2006, 89). Kot navaja Možina (1999, 4): 

»Najboljša je tista motiviranost, ki ni le stvar posameznika, temveč mora biti del celote, vseh 

zaposlenih v posamezni organizaciji.« 

Motiviranje je ena izmed najpomembnejših nalog managerja, saj bodo le motivirani zaposleni 

delali boljše in z večjo prizadevnostjo tudi s psihološkega vidika (Treven 1997, 104). Gledano 

s psihološkega vidika, je osnovna motivacija človeka biološke narave (lakota, žeja, spanje, 

počitek), nato pridejo na vrsto sekundarne potrebe po moči, uveljavitvi, statusu, pripadnosti, 

varnosti. V strokovni literaturi zasledimo različne motivacijske teorije, ki vsaka na svoj način 

prikazujejo delovanje in odzivanje zaposlenih. Najbolj znana motivacijska teorija je Teorija 

potreb po Ambrahamu Maslowu (1908–1970),4 ki jo avtor prikazuje v obliki piramide, kot 

izhaja iz Slike 2. 

 

 

                                                 

4 Maslow (1943, po Svetovalnica Kameleon 2013). 
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Slika 2: Teorija potreb po Maslowu 

Vir: Maslow (1943, po Svetovalnica Kameleon 2013) 

Na dnu Maslowe piramide so navedene osnovne potrebe, ki jih človek potrebuje za življenje, 

kot so zrak, voda, hrana, spanje, počitek, izločanje, seks, sledijo mu potrebe po varnosti, ko se 

človek poskuša izogniti boleznim ali drugim nevarnim okoliščinam, nato sledi potreba po 

pripadnosti in ljubezni. Četrti nivo pripada statusnim potrebam, saj smo ljudje socialna bitja, 

kjer so pomembni medosebni odnosi, ljubezen in občutek pripadnosti. Vsak človek želi biti 

tudi cenjen in spoštovan. Na najvišji stopnici Maslowe piramide najdemo kognitivne potrebe, 

ki se kažejo skozi radovednost, vedoželjnost, težnja do znanja, spoznavanja novih stvari in 

učenja. Gre za potrebo po samoizpolnitvi, da človek doseže cilj, ki si ga je zadal. To mu daje 

»občutek izpolnjenosti in dosego življenjskih zmožnosti« (Maslow 1943, po Svetovalnica 

Kameleon 2013). 

Poleg Maslowe teorije potreb so v svetu znane še druge motivacijske teorije, kot so 

Dvofaktorska teorija Frederika Herzberga, Vrooma teorija pravičnosti, Leavittova 

motivacijska teorija, Hackman-Oldahamerjeva teorija obogatitve dela. Ne glede na različne 

motivacijske teorije je za zaposlene pomembna vizija in poslanstvo podjetja. Če so zaposleni 

primerno informirani, bo tudi zavzetost za delo hitro narasla z vizijo podjetja, navaja Ivanuša 

Bezjak (2006, 91).  

2.4.5 Informiranje in komuniciranje 

»Komunikacija je eno najstarejših orodij sporazumevanja in je z nami že od nekdaj« 

(Andlovic 2018), vendar se je njen način in vzorec ves čas spreminjal, enake so ostale le 

sestavine. Beseda komuniciranje ima svoj izvor v latinski besedi communicare, ki pomeni, da 

se je treba posvetovati, razpravljati, posredovati misli oz. se informirati. Komunikacija obsega 

širok pojem, saj ne obsega le govorna sporočila, ampak tudi prenos simbolov, slik, kretenj in 

zvokov (Mihaljčič 2006, 11). O komunikaciji govorimo šele takrat, ko je sporočilo prišlo do 

http://svetovalnicakameleon.si/author/admin/
http://svetovalnicakameleon.si/author/admin/
http://svetovalnicakameleon.si/author/admin/
file:///C:/Users/delo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/U1VMCYXI/Andlovic
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prejemnika. Če sporočilo ne pride do prejemnika, komunikacija ne obstaja. Da je 

komunikacija učinkovita, mora prejemnik razumeti pomen sporočila in to pokazati tudi 

oddajniku  (Ivancevich in Matteson 2002, 492). Govorimo o komunikacijski poti, ki je vidna 

iz Slike 3. 

   

   

   

 

 

 

Slika 3: Preprosta komunikacijska pot 

Vir: Mihaljčič 2006, 12. 

Komunikacija v podjetju je ključnega pomena pri doseganju boljših delovnih rezultatov in 

graditvi uspešnega podjetja. Pri tem imajo pomembno vlogo predvsem managerji, ki pogosto 

nimajo časa, da bi več komunicirali s sodelavci, ali pa so »bolj zadržani ali nejasni« pri 

komunikaciji. V podjetju zato prihaja pogosto do konfliktov bodisi zaradi situacij, ki niso 

rešene bodisi zato, ker zaposleni niso dovolj informirani (Andlovic 2018). 

Če pri komunikaciji govorimo o dvosmernem poteku sporočil, gre pri informiranju za 

sporočila, ki potekajo le v eno smer. Pri tem je pomembno, da so informacije, ki jih podjetje 

posreduje svojim zaposlenim, točne. V primeru, da podjetje želi sodelovanje svojih 

zaposlenih pri viziji, vrednotah in upravljanju, jih mora tudi ustrezno informirati (Cutlip, 

Center in Broom 2000). Informiranje lahko poteka na formalne ali neformalne načine, ki so 

(Mihaljčič 2006, 19): 

 formalne oblike informacije so vnaprej določene, saj gre za sestanke, ki jih managerji oz. 

vodje skličejo vnaprej. Najbolj pogosto so ti sestanki namenjeni posredovanju sporočil 

svojim podrejenim pri poslovanju podjetja ob zaključku leta, pri planiranju, pripravi 

poročil, reševanju problemov, razvijanju politike podjetja ipd. 

 neformalne oblike se pojavljajo med zaposlenimi nenačrtovano, ampak do njih pride ali iz 

radovednosti, medsebojne privlačnosti ali socialne interakcije. Pojav neformalnega 

komuniciranja je povezan s potrebami zaposlenih, ki želijo pridobiti določene informacije, 

če te niso bile podane preko formalnih kanalov. 

V primeru, da so zaposleni dobro informirani, bodo čutili večjo pripadnost podjetju, hkrati 

bodo bolj motivirani za razvoj podjetja in bodo tudi pridno delali. Najboljša reklama za 

SPOROČILO 

POŠILJATELJ PREJEMNIK 
Komunikacijski 

kanal 

Kodiranje Dekodiranje 
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podjetje so zadovoljni zaposleni, ti pa bodo, če bodo dobro informirani. V primeru, da 

vodstvo ne informira zaposlenih, obstaja možnost za oblikovanje neformalnih skupin, ki 

lahko širijo izkrivljene informacije med zaposlenimi. Informiranje znotraj podjetja lahko 

poteka na sestankih, prek elektronske pošte, intraneta, internetne strani, nabiralnikov pripomb, 

pohval in predlogov, internih izobraževanj, družabnih srečanj, z anketiranjem ali prek 

korporativnega bloga (Kosi in Rom 2009, 8−9). 

2.5 Celoviti interni marketing 

Poleg direktnega in indirektnega internega marketing je za boljši učinek dela pomemben 

celovit interni marketing, ki vključuje organizacijsko kulturo, klimo, strategijo in vodenje. 

Skrb za nudenje kakovostnih storitev je danes »neizogibna, samoumevna integralna sestavina 

poslovanja podjetij, ki želijo resno konkurirati« (Snoj 2007a, 107). 

2.5.1 Organizacijska kultura 

V svetu smo priča vedno bolj intenzivni in globalni konkurenci, hitrejšim in radikalnejšim 

spremembam v tehnologiji, zahtevnim znanjem, naraščanjem pričakovanj kupcev ter drugim 

težnjam, kar sili podjetja v spreminjanje organizacijske kulture in njegovega delovanja. 

Težišče podjetij je usmerjeno k dolgoročni uspešnosti, vendar v ospredje ni več maksimiranje 

dobička, ampak je poudarek na dolgoročnih odnosih med podjetjem in odjemalci ter drugimi 

skupinami (Snoj 2007b, 57). Organizacijska kultura kot dimenzija trženja, je ena izmed treh 

dimenzij, ki jo je najtežje opredeliti, opazovati ali meriti, saj gre za sistem vrednot in 

prepričanj, ki jih vodijo zaposleni v podjetju (Žabkar in Zbačnik 2009, 19). Proces 

oblikovanja organizacijske kulture je namreč podoben procesu oblikovanja osebnostne kulture 

»z ustvarjanjem skupnih obrazcev mišljenja, prepričanja in vrednot« (Biloslavo 2007, 47). 

Organizacijska kultura vpliva na odnose med zaposlenimi pri oblikovanju in izvajanju 

politike podjetja (Biloslavo 2007, 48). Ključno vlogo pri tem imajo vodilni, saj morajo 

zaposleni od njih dobiti jasna navodila in usmeritve o pomembnosti tržne naravnanosti 

podjetja ter o zadovoljevanju potreb potrošnika (Jaworski in Kohli 1993). 

Trženjska usmeritev podjetja kot organizacijska kultura vsebuje tri vedenjske komponente, in 

sicer sta to naravnanost na porabnika in konkurente ter sodelovanje med oddelki, hkrati pa 

vsebuje še dva strateška kriterija, ki sta dolgoročna tržna naravnanost in dobičkonosnost. 

Naravnanost na porabnike od podjetja zahteva znanje, s katerim se določi vedenje 

porabnikov. Zato je pomembno razumevanje psiholoških in socialnih dejavnikov, saj bo le 

tako podjetje ves čas ustvarjalo dodano vrednost za potrošnika. To pa lahko počne na dva 

načina, in sicer s povečanjem koristi za porabnika glede na njegove stroške ali pa zmanjša 

porabnikove stroške glede na njegove koristi. Zato pa je potrebno upoštevati ovire, ki bi pri 

tem nastale tako z ekonomskega kot s političnega vidika (Žabkar in Zbačnik 2009, 19−20).   
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Pri trženjsko organizacijski kulturi je poudarek na profesionalnosti med zaposlenimi, kar 

pomeni poudarek tudi na točnosti, profesionalnih oblačilih in vedenju ter osredotočenosti na 

kakovost storitev, na medsebojnih odnosih, pri prodaji, notranji komunikaciji in inovativnosti. 

Prav inovativnost je dejavnost, ki je v podjetju zelo pomembna, saj vključuje celotno 

strategijo poslovanja podjetja, od načrtovanja, izobraževanja, usposabljanja, prenosa znanja, 

»upravljanja z idejami in vrsto drugih, oprijemljivih in neoprijemljivih dejavnikov« (Fatur in 

Likar 2009, 14), povezanih v organizacijsko kulturo. Vzporedno z naraščanjem zanimanja o 

pomenu organizacijske kulture, raste tudi zanimanje za organizacijsko klimo (Biloslavo 2007, 

33). 

2.5.2 Organizacijska klima 

Organizacijska klima je zelo pomembna za vsako podjetje, čeprav je njen pojem s strani 

organizacijskega vedenja in vodenja najmanj razumljiv. Lahko se jo opredeli kot ozračje v 

podjetju, kot ga občutijo zaposleni. Pri pojmovanju organizacijske klime zasledimo različne 

opredelitve. Musek Lešnik (2006) je povzel nekatere definicije, kot sta jih npr. Reichers in 

Schneider navedla leta 1990, in sicer da se organizacijska klima nanaša na zaznavo politike, 

prakse in postopkov s strani zaposlenih v podjetju, ko ti ocenjuje značilnost podjetja skladno z 

njegovimi vrednotami in značilnostmi. Pri tem gre za moralni koncept, ki nakazuje cilje 

podjetja in načine za njihovo uresničitev. Leto kasneje sta Koys in DeCotis5  organizacijsko 

klimo opredelil kot opise, ki jih večina zaposlenih zazna kot večdimenzionalni in trajno 

obstojni fenomen. Da gre za relativno trajno lastnost podjetja, kjer zaposleni zaznavajo 

podjetje glede na določene dimenzije prek interakcij med zaposlenimi sta leta 1992 navedla 

Moran in Volkwein. To služi kot osnova pri predstavitvi situacij in izhodišč za vplivanje na 

vedenje ter odseva norme in stališča podjetja, ki prevladujejo v njem. Leta 2000 so Neal, 

West in Patterson navedli, da pri organizacijski klimi gre za dojemanje zaposlenih o svojem 

podjetju in možnostih ter pogojih za delo. Zaposleni zaznajo lastnosti podjetja skladno s 

svojimi lastnimi vrednotami, kar pomembno vpliva na njihovo počutje (Musek Lešnik 2006). 

Za organizacijsko klimo je Rousseau (1990, 159−160) trdil, da le-ta prikazuje posameznikovo 

čutno dojemanje podjetja, ki »se osredotoča na skupino kognitivnih ali deskriptivnih 

prepričanj, ki si jih posameznik oblikuje o odnosih«. Pri tem gre za zaupanje med 

zaposlenimi, še posebno med vodji in drugimi sodelavci. Organizacijska klima je vsota 

psiholoških procesov, ki jih doživlja posameznik. Gre za skupinski fenomen, ki prihaja iz 

medsebojnih interakcij med zaposlenimi. Na zaposlene lahko vplivajo različni dejavniki iz 

preteklosti in sedanjosti ter prihajajo iz okolja (Lipičnik 1998, 74), kot so strateški cilji 

podjetja in načini vodenja (Jurman 1981, 204−207). 

                                                 

5 Koys in DeCotis (1991, po Musek Lešnik 2006) 
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2.5.3 Strategija 

Cilj strategije podjetja je načrtovati in oblikovati dejavnosti, izdelke ali storitve na tak način, 

da bo podjetje prišlo do načrtovanega dobička, hkrati raslo in ostalo uspešno (Kodrin 2013, 

31). Kot navajata Pompe in Vidic (2008, 171), je strategija »izbor prave poti. Prava pot je 

varna razdalja od konkurence«. Večina podjetij poskuša doseči hkrati več ciljev, kot so rast, 

prodaja, dobiček, povečanje tržnega deleža, inovacije, obvladovanje tveganja, pridobivanje na 

ugledu, (Kodrin 2013, 46), vendar morajo ti cilji biti realni, kar pomeni dosegljivi, merljivi, 

spodbudni in skladni oz. kot navajata Kmetič in Katzengruber (2017, 66), cilj bo realen, če 

bodo aktivnosti usmerjene v načrtovanje, kjer bodo odločilni kriteriji po treh dejavnikih 

(Kmetič in Katzengruber 2017, 62−63): 

 kvantiteti, kjer je kriterij število obiskov pri kupcu, število novo vzpostavljenih stikov s 

potencialnimi kupci, aktivni prodajni čas;6 

 kakovosti, ki jo določi segmentacija kupcev, načrtovanje pridobivanja novih in želenih 

kupcev, izčrpavanje potenciala obstoječih kupcev, 

 kvalificiranosti zaposlenih v prodajo, ki navaja, katere sposobnosti mora imeti prodajalec, 

da bi dosegel zastavljen cilj.  

Pri strateškem načrtovanju se podjetja ukvarjajo z upravljanjem dejavnosti, ocenjevanjem 

prednosti in z oblikovanjem strategije. Za vsako od teh dejavnosti mora podjetje razviti načrt, 

da bi doseglo zastavljene cilje. Če želimo razumeti oblikovanje strategije, moramo vedeti, da 

je večina velikih podjetij sestavljena iz štirih organizacijskih ravni: korporacije, oddelka, 

poslovne enote in izdelka. Vodstvo je odgovorno za celotno poslovanje, zato strategija 

vključuje odločanje na vseh navedenih ravneh (Kotler 2004, 90). Kakšno strategijo bo 

podjetje izvajalo pri prodaji, je predvsem odvisno od odločitve podjetja (Pompe in Vidic 

2008, 171) oz. dejavnikov, kot so zgodovina podjetja in dosežki, politika podjetja, tržno 

okolje, viri podjetja in znanja (Kodrin 2013, 32).  

Pompe in Vidic (2008, 171) primerjata tržni boj z vojaškim, kjer bo zmagal tisti, ki bo imel 

izdelano boljšo strategijo prodaje. V realnem svetu se vedno najde nekdo, ki bo delal tudi v 

času, ko drugi imajo zaprto ali pa ponujal ugodnejše plačilne pogoje. Nekateri spet iz 

produkta razvijejo še nekaj bolj uporabnega in privlačnejšega. Konkurenca je zdrava za trg, 

potrošnike in razvoj, je pa stresna za podjetnike, menedžerje, zato ni vseeno, kakšen način 

vodenja ima podjetje. Da bi vodje prepoznali pravilno strategijo, jim je v veliko pomoč interni 

marketing. Kot navajata Bouranta in Mavridoglou (2004, 2), je interni marketing mehanizem, 

ki zmanjša izolacijo in trenja med različnimi oddelki, hkrati pa prispeva k sprejemanju 

sprememb, kamor uvrščamo tudi vodenje. 

                                                 

6 Gre za pojem, kjer so vključene vse dejavnosti, ki se uporabljajo »za neposredno ustvarjanje 

vrednosti pri odjemalcu« (Kmetič in Katzengruber 2017, 59). V to niso vključeni čas za prevoz, 

čakanje, raziskave tržišča ali obdelovanje reklamacij. 
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2.5.4 Vodenje 

Vsak odnos, tudi med zaposlenimi, vključuje zadovoljevanje medsebojnih potreb, ohranjanje 

dolgotrajne medsebojne zveze in izmenjavo informacij. S sodelavcem stopamo v odnos, ker 

lahko dobimo koristne informacije in napotke za delo (Weisinger 2001, 196), posebno ko gre 

za odnos do vodij. »Biti vodja nima nič opraviti z imenom delovnega mesta,«  pravi Juhant 

(2015, 55), ampak je to povezano z načinom življenja.  

Vodje so tiste, ki vodijo podjetje, samo vodenje pa je eno od najpomembnejših sestavin pri 

upravljanju podjetja. Kot navaja Račnik (2010, 11), je vodenje spretnost, da lahko s 

komunikacijo vplivamo na druge za sodelovanje pri doseganju zastavljenih ciljev. Glede na 

način, na katerega bo vodja to dosegel, so se razvili različni stili vodenja. Brečko (2001, 50) 

navaja šest različnih načinov vodenja, ki so se razvili v Ameriki, in sicer: 

 diktatorski stil ali vodenje s prisilo. Pri tem stilu ideje s strani zaposlenih niso zaželene, 

ampak o vsem odloča le vodja. Tak način slabo vpliva na organizacijsko klimo, posebno, 

če vodja išče potrditev svojih sposobnosti, osebnega zadovoljstva in ne le denarja; 

 avtoritativni stil, ko vodja vodi zaposlene k zastavljenim ciljem. Govorimo o vizionarju, 

ki zna svoje zaposlene motivirati, jim jasno predstaviti njihove zadolžitve in jim podati 

pripombe, vse k uresničitvi zastavljene vizije. Pri tem je pomemben vsak zaposleni, zato 

jim vodja omogoča, da povedo svoje mnenje, vendar ima na koncu on odločujočo besedo; 

 očetovski stil, kjer so pomembni ljudje, njihova čustva in počutje, manj pa naloge in cilji. 

Pri tem stilu se spletejo močne čustvene vezi med zaposlenimi; 

 demokratični stil, kjer gre za spodbujanje zaposlenih, da ti sodelujejo pri delovanju 

podjetja in pri skupnih odločitvah. Vodja pri tem prevzema odgovornost, ima realne cilje 

in jasne standarde, ki vodijo k uspehu vsakega zaposlenega; 

 perfekcionistični stil velja za vodje, ki imajo postavljene visoke standarde pri izvajanju 

nalog. Vodja je prepričan, da je on tisti, ki vse zna narediti najbolje in najhitreje.  

Posledica takšnega vodenja je, da ima vodja tudi od svojih zaposlenih visoke zahteve;  

 mentorski stil, kjer vodja zaposlene podpira, da se ti razvijajo tako osebnostno kot na 

delovni karieri. Vodja zaposlenim pomaga, da ti prepoznajo svoje prednosti in slabosti ter 

jim tako omogoči napredovanje. To vpliva na večjo učinkovitost in dobro organizacijsko 

ozračje. 

 

Vodja je tisti, ki je na hierarhični lestvici visoko, zato mu zaposleni sledijo. Ali bo njegovo 

vodenje uspešno, je odvisno od usklajenosti med vsemi zaposlenimi, predvsem pa od 

osebnosti vodje, njegovih vrednot, motivacije in okoliščin, kjer se vodenje odvija (Hočevar, 

Jaklič in Zagoršek 2003, 131).  Vodja je tisti, ki s svojim vodenjem pripomore k zadovoljstvu 

zaposlenih in posledično temu tudi k zadovoljstvu strank. 
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3 ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH 

Naj začnemo to poglavje z vprašanjem. Kaj je to zadovoljstvo? Beseda zadovoljstvo izhaja iz 

angleške besede »satisfaction«, ta pa izvira iz latinske besede »satis«, kar pomeni dovolj in 

»facio«, kar pomeni narediti. Če obe besedi povežemo dobimo »narediti dovolj«, kar nikakor 

ni v povezavi s čustvi, kot pogosto razmišljamo (Kainoto 2017). SSKJ (2014) opisuje 

zadovoljstvo kot »stanje zadovoljnega človeka«. Besedo zadovoljstvo lahko uporabimo v 

različnih povezavah,  kot npr. ko je projekt pravočasno dokončan smo zadovoljni, zadovoljni 

pa smo tudi, če nam ne pušča vode iz pipe, navaja Kainoto (2017). 

Raziskovalci navajajo veliko različnih definicij o zadovoljstvu, zato ga je težko definirati. 

Praktične raziskave so potrdile, da obstaja nekakšna povezanost med zadovoljstvom in tržno 

uspešnostjo. Tako je Brooks (1995, 9) navedel nekaj teorij na temo zadovoljstva, ki so: 

 teorija enakosti navaja, da se zadovoljstvo pojavi, ko stranka prejme več od njenega 

vložka oz. je vložen trud stranke vsaj enakovreden do storitve, ki jo je prejela, 

 teorija medsebojnega vpliva navaja, da na rezultat menjalnega procesa vplivajo različni 

dejavniki, kot npr. osebje in njegovi nasveti. V primeru, da je rezultat naveden kot 

uspešen, je tudi stranka zadovoljna, 

 teorija zmožnosti delovanja, ki navaja, da je strankino zadovoljstvo direktno v povezavi z 

delovanjem izdelka oz. storitve, 

 s teorijo potrditve in nepotrditve se uporabljajo opredelitve zadovoljstva strank. Dejstvo 

je, da si stranka vnaprej izoblikuje pričakovanja, povezana z izdelki ali storitvami. Ko 

pride do aktivizacije le-teh, pa ugotavlja ali je izdelek oz. storitev učinkoval s 

pričakovanimi. 

 

Zadovoljstvo vsekakor daje posamezniku občutek veselja ali razočaranja, odvisno kakšna je 

primerjava med pričakovanji in zaznanimi lastnostmi izdelka oz. storitve (Kotler 2004, 61). 

3.1 Opredelitev zadovoljstva strank 

Strategija poslovanja je vedno izhajala iz podjetniških idej, danes pa je to tržna usmerjenost. 

Strokovnjaki vse bolj izhajajo iz zadovoljstva porabnikov na podlagi procesov, ki jim 

pomagajo pri zbliževanju s  strankami. Priča smo hitrim spremembam, zato sta tako hitrost, 

kot spreminjanje postali nujni za obstoj podjetja. Za obstoj podjetja je pomemben kupec, zato 

podjetja vse bolj strmijo k usmerjenosti h kupcu. Podjetja si prizadevajo ustvariti trajne 

odnose s kupci tudi z ugotavljanjem njihovih pričakovanj in zadovoljstva glede izdelkov oz. 

storitev, saj je porabnik tisti, ki odloča »ali ima podjetje odlično tržno strategijo ali pa je bilo 

slepo za spremembe in priložnosti« (Pompe in Vidic 2008, 31).  

Kupec je zadovoljen takrat, ko njegov nakup preseže ali doseže pričakovanja na podlagi 

preteklih izkušenj in zaznave kakovosti izdelka oz. storitve (Damjan in Možina 1995, 144). 
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Pretekle izkušnje so osnova za oblikovanje pričakovanj, medtem ko »zaznana kakovost 

izdelka oziroma storitve vpliva na subjektivno vrednotenje nove izkušnje« (Musek Lešnik 

2007, 25). Stranke izbirajo izdelke oz. storitve med ponudbami na trgu in se odločijo za tisto, 

ki jim bo dala najboljšo vrednost glede na omejitve, kot so stroški, znanje, mobilnost in 

dohodek. Kupec si ustvari pričakovanja o vrednosti in jih nato upošteva pri izbiri. Ali se bo 

ponudba približala pričakovani vrednosti, vpliva na zadovoljstvo in odločitev o nakupu 

(Kotler 2004, 61). 

Zadovoljna stranka je za vsako podjetje pomembna, saj se bo le-ta ponovno odločila za 

nakupe, hkrati bo širila pozitivne informacije o podjetju. To pomeni, da je stranka zadovoljna 

z blagovno znamko ali urejenostjo podjetja ter ga zato izbere za ponovni nakup. Lahko pa je 

tudi obratno: nezadovoljna stranka bo odhajala drugam in iskala zadovoljstvo drugje, hkrati 

širila negativne informacije o podjetju, kar negativno vpliva na podjetje in na njegov dobiček 

(Musek Lešnik 2006). Kot navajata Pompe in Vidic (2008, 36), »slab glas podjetju bolj škodi, 

kot mu dober glas koristi«. 

3.1.1 Dejavniki zadovoljnega kupca 

Danes se podjetja soočajo s hudo konkurenco, zato je en izmed ključnih dejavnikov za 

dolgoročno preživetje podjetja usmerjenost v zadovoljstvo in zvestobo kupcev. Podjetje pa se 

ne sme ukvarjati le z zadovoljnimi kupci, ampak tudi z nezadovoljnimi. Kot navaja Musek 

Lešnik (2007, 16), podjetja premalo pozornosti namenijo nezadovoljnim kupcem, saj je teh 

veliko več, kot je število tistih, ki se pritožijo. Hiter odgovor in reševanje težav 

nezadovoljnega kupca, podjetje lahko spremeni v pozitivno izkušnjo. Zadovoljen kupec ni 

zagotovilo, da se bo tudi vračal, saj ne gre za zvestega kupca. 

Glede na to, da je danes težko zadovoljiti kupca, saj so ti vedno bolj pametni, občutljivi na 

ceno, »bolj zahtevni, manj usmiljeni ter obkroženi s številnimi ponudbami« (Kotler 2004, 72) 

drugih proizvajalcev, je podjetju velik izziv imeti zveste navdušene kupce. Trženjske teorije 

in pristopi so danes predvsem osredotočeni na pridobivanje novih kupcev, namesto, da bi 

ohranjali odnose z obstoječimi. Za razvijanje učinkovitosti za ohranitev odnosov z 

obstoječimi kupci, mora podjetje dobiti povratne informacije od kupca, kar lahko pridobijo že 

zaposleni ob stiku z njim (Musek Lešnik 2007, 41). 

Za  vzdrževanje dobrih odnosov s kupcem je pomembno, da prodajalec spremlja prodajo do 

konca, kar pomeni, da ugotovi, ali je bil izdelek res dostavljen in kako je kupec z njim 

zadovoljen. Ob zaključku prodaje mora prodajalec izpolniti obljube, ki jih je dal kupcu tudi 

glede dobavnega roka, nakupnih pogojev ali česa drugega. Pomembno je, da ima prodajalec 

načrt vzdrževanja stikov s stalnimi strankami in jih tudi obdrži (Vukovič in Završnik 2008, 

93) ne glede na to ali gre za izdelek ali storitev. Izdelek je nekaj otipljivega, vidnega, kar pa 

ne drži za storitve. Značilnost storitev je, da jih ne moremo okusiti, slišati ali vonjati preden 
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jih kupimo. Ko storitev kupimo, jo hkrati tudi uporabimo. Njena značilnost je v hitrem 

spreminjanju, kar je odvisno od tega, kdo jo izvaja, kje in kdaj. Storitve tudi ne moremo 

skladiščiti oz. hraniti tako kot izdelek (Weis 2008, 65). Zato je za zadovoljitev kupca s 

storitvijo najbolj pomembna njena kakovost. 

3.1.2 Kakovost opravljenih storitev 

Kakovost je težko opredeliti, saj se izraz uporablja v različne namene. Nekateri so kakovost 

definirali kot »uporabnost«, drugi kot »skladnost z zahtevami«. Angleško združenje za nadzor 

je kakovost definiralo kot »skupek značilnosti izdelka oziroma storitev, ki vplivajo na 

njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe« (Kotler 1996, 56). Čeprav 

obstajajo različne opredelitve kakovosti, imajo te nekaj skupnih navedb, kot npr., da je 

kakovostna storitev tista, ki ustreza zahtevam odjemalca, njeno oceno postavimo na podlagi 

višine stroškov, ki nastanejo med njenim opravljanjem, kjer so vključeni ljudje, orodje in čas. 

Obstaja tudi enotno stališče, da odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev in je najboljši 

način pri pridobivanju konkurenčne prednosti in uspešnosti (Malek, Škafar in Vorina 2009, 

21).  

Za boljšo kakovost opravljenih storitev je pomembno, da se podjetje odloči za celovito 

obvladovanje kakovosti (angl. total quality management – TQM), kjer je treba razlikovati 

med kakovostjo skladno s pričakovanji in standardno kakovostjo (Kotler 1996, 56) oz. med 

objektivno (racionalno) in subjektivno (zaznano) kakovostjo. Objektivno kakovost se lahko 

izmeri na podlagi sprejetih standardov, medtem ko pri subjektivni to ni mogoče. Subjektivna 

kakovost je namreč odvisna od psihološkega zaznavanja porabnika in izvajalca storitev, ki to 

storitev ocenjuje. To pa je spet odvisno od njegovih vrednot, pričakovanj, čustev in 

zaznavanja (Snoj 1998, 160). 

Pri izvajanju storitev je prodajalec fizično prisoten. Njegova oblačila, osebna higiena, znanje 

jezika, komunikacija, odnos do kupca so pomembni elementi pri ocenjevanju storitve. Pri 

izvajanju storitev prihaja do večkratnih stikov med izvajalcem in porabnikom, zato je 

pomembno, da podjetje pravilno kadruje in usposablja osebje. Prav tako na oceno storitev 

vplivata fizično okolje in oprema ponudnika (Malek, Škafar in Vorina 2009, 66). Kakovostne 

storitve, zadovoljstvo kupca so v tesni povezavi z dobičkom podjetja, ta pa je odvisen tudi od 

zadovoljnih zaposlenih (Kotler 1998, 56). 

3.2 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Vsak zaposleni si želi biti zadovoljen pri delu in na delovnem mestu, hkrati si to želi tudi vsak 

vodja oz. podjetje. Če je človek zadovoljen pri delu, je tudi bolj učinkovit in uspešen. Bolj kot 

so zaposleni na delovnem mestu uspešni, večje so možnosti, da bo tudi podjetje uspešno 

(Mihalič 2008, 4).  
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Enotnega pomen zadovoljstva zaposlenih med raziskovalci ni zaslediti, saj ga vsak 

opredeljuje po svoje. Mihalič (2008, 4) je zadovoljstvo zaposlenih definirala »kot izrazito 

emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in 

ocenjevanja« okolja, kjer posameznik dela, njegove izkušnje pri delu in način, kako 

posameznik občuti elemente dela in delovnega mesta. Govori o občutku, ki prevzame 

zaposlenega, ko z veseljem  prihaja na delo, ga opravlja, se počuti dobro med sodelavci ter z 

optimizmom glede na karierni razvoj.  

Da je zadovoljstvo čustvo, ki ga posameznik občuti z zadovoljitvijo pomembne želje oz. 

potrebe, navaja tudi Milivojević (1996, 143), ki še dodaja, da gre pri tem za daljše obdobje.  

Pri zadovoljstvu gre za pozitiven občutek, ki ga doživlja posameznik skozi opravljanje dela 

ali ko mu delo daje to, kar si želi. Pri tem ne gre za potrebe, ampak tudi za vrednote, ki so 

odvisne od vsakega posameznika (Musek Lešnik 2007, 47) in dejavnikov zadovoljstva.  

3.2.1 Dejavniki zadovoljnega zaposlenega 

Na zadovoljstvo zaposlenega vpliva večje število različnih dejavnikov, ki so vezani na 

sodelavce, pogoje dela, možnosti osebnega in kariernega razvoja plače, delovnega okolja, 

nadrejenega. Ker smo si ljudje različni, tudi na naše zadovoljstvo vplivajo različni dejavniki. 

Büssing (1998, 571−572) ugotavlja, da na zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi zanimivost 

dela, okolje, v katerem posameznik dela, v kolikšni meri  lahko zaposleni uporabi svoje 

znanje in sposobnosti, za kakšno zaposlitev gre (stalno ali začasno), kakšna je njegova 

udeležba v lastništvu podjetja, kolikšna je plača in nagrajevanje. 

Obsežna mednarodna raziskava na področju zadovoljstva zaposlenih, ki jo je opravilo 

ameriško raziskovalno svetovalno podjetje za svetovanje pri upravljanju uspešnosti Gallup, je 

ugotovilo, da so zaposleni najbolj zadovoljni, ko so njihova pričakovanja in cilji jasno 

predstavljeni, ko prispevajo k razvoju podjetja prek osebnega razvoja, razvijajo solidarnost in 

prijateljstvo v medosebnih poslovnih odnosih. Prav tako so zadovoljni, ko jim je omogočena 

demokratična komunikacija, ko se spodbuja zdrava konkurenčnost med zaposlenimi in ko so 

motivirani (Mihalič 2008, 5). Podjetje lahko ugotovi, ali so zaposleni zadovoljni, z različnimi 

tehnikami merjenja zadovoljstva pri delu. 

3.2.2 Merjenje zadovoljstva zaposlenih  

Merjenje zadovoljstva v podjetjih je bilo sprva namenjeno le strankam, medtem ko danes 

sodobna podjetja to redno opravljajo med zaposlenimi. Pri tem ne gre le za izmerjeno mnenje, 

ampak predvsem za dobljene odgovore na različna vprašanja, kot so kaj, kje, kdaj, medtem ko 

mora podati odgovor na vprašanje »zakaj« samo podjetje (Tavčar 2004, 46). Z merjenjem 

zadovoljstva zaposlenih, podjetja dobijo koristne informacije, ki jim koristijo pri večji 
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motivaciji za delo (Poslovni bazar 2009) oz. kot navaja Mihalič (2008, 90), »merjenje 

zadovoljstva zaposlenih je bogat vir povratnih informacij«.  

Pri merjenju zadovoljstva gre za analiziranje podatkov, ki mu sledi še načrtovanje, 

usmerjanje, ohranjanje in izboljšave na delovnem mestu. Na tak način podjetje dobi 

instrumente, ki mu lahko pomagajo pri boljši organizaciji, uspešnosti, intenzivni rasti in 

razvoju ter  krepitvi finančnega kapitala in  večji konkurenčnosti (Mihalič 2008, 100). Tavčar 

(2004, 46) je merjenje zadovoljstva zaposlenih razdelil na kvantitativne in kvalitativne 

podatke. Kvantitativno merjenje zadovoljstva obsega anketiranje, kjer se zaposleni odločajo o 

strinjanju oz. nestrinjanju s trditvami, ki se nanašajo na dejavnike zadovoljstva, kot so plača, 

napredovanje, nagrade, delovni pogoji, odnosi s sodelavci ipd. Visoki končni rezultati so 

pokazatelji zadovoljstva zaposlenih, nizki pa obratno (Spector 1997, po Avguštin Čufer 2008, 

34). Med kvalitativno merjenje zadovoljstva zaposlenih Tavčar (2004, 46) uvršča  intervju, ki 

je lahko poglobljeni individualni ali skupinski. Na tak način podjetje dobi predvsem odgovore 

na vprašanja o nezadovoljstvu zaposlenih. 

Merjenje zadovoljstva se lahko opravi tudi s strukturiranim vprašalnikom, ki ga podjetje 

lahko prilagodi svojim potrebam ali pa uporabi standardiziranega. Tovrstni vprašalnik je 

enostaven za analiziranje, metoda je poceni, podjetje pa prejme odgovore na določena 

vprašanja (Avguštin Čufer 2008, 34). Pri merjenju metod zadovoljstva lahko podjetje 

uporablja tudi kombinacijo vprašalnika in intervjuja (Avguštin Čufer 2008, 34). 
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4 AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE 

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je bila ustanovljena leta 1909. Ideja o tovrstni zvezi je 

temeljila na Kranjskem avtomobilskem klubu in podobnih mednarodnih organizacijah. V 

AMZS je včlanjenih 79.000 ljudi in je tako največji zastopnik za interese voznikov ter drugih 

udeležencev v prometu. Svojim članom nudi številne ugodnosti in prednosti doma ter v tujini 

v sodelovanju s pogodbenimi izvajalci (AMZS 2018).  

4.1 Predstavitev podjetja  

Leta 1948 je 10 avto-moto društev s 1.850 člani ustanovilo AMZS, kot jo poznamo danes. V 

šestdesetih letih 20. stoletja se je začel gostiti promet po slovenskih cestah, zato se je podjetje 

AMZS odločilo, da ponudi pomoč na cesti kot del storitve, ki jo izvaja še danes. Na začetku 

so bili na razpolago leteči mehaniki, ki so z najnujnejšim orodjem in rezervnimi deli priskočili 

vozilu na pomoč na cestah. Hkrati je nova služba podajala informacije o možnostih 

prenočitev, o stanju na cestah, o turističnih zanimivostih oz. tem, kar je zanimalo voznike. V 

primeru nesreče na cesti je zavarovala promet, nudila prvo pomoč, odstranila poškodovana 

vozila in oljne madeže, kamenje, divjad na cestah in poročala o spremembah na cestah. 

Podjetje AMZS je vsa leta gradilo nove tehnične baze po celotni Sloveniji in s tem zagotovilo 

dobro pokritost, dostopnost za člane in odzivnost na klice za pomoč (AMZS 2018). 

Zaradi zagotavljanja kakovosti voznikom je leta 2000 podjetje AMZS dobilo certifikat 

kakovosti ISO 9001, leta 2016 pa še nagrado Best Buy Award, certifikat, ki kupcu zagotavlja 

najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, 2017 pa zasedlo tretje mesto kakovosti odnosa 

med zaposlenimi in podjetjem (Lokar 2018).  

AMZS je največja nevladna organizacija na področju varne mobilnosti, ki jo od 29. novembra 

2017 vodi predsednik gospod Anton Breznik, njegova podpredsednica pa je gospa Andrejka 

Tomaž. AMZS sestavljajo še nadzorni odbor, častno razsodišče in upravni odbor, v okviru 

katerega so strokovni sveti za: članstvo, avto-moto šport (motokros, supermoto, speedway, 

cestno hitrostni motociklizem, enduro, cross country, trial in karting) in za varno mobilnost, 

ter komisije za: finančna in gospodarska vprašanja, priznanja, statutarno pravna vprašanja in 

uredniški svet medijskih vsebin.  

Vozni park AMZS obsega več kot 150 vozil, njegova osnovna dejavnost pa ostaja pomoč na 

cesti in vleka vozil. Poleg tega opravlja še tehnične preglede in registracije vozil, sklepa 

zavarovanja, opravlja upravne postopke, servisira vozila, opravlja šolo vožnje, usposablja 

voznike, organizira in izvaja programe varne vožnje, prodajo blago in oddaja ter upravlja s 

prostori (AMZS 2017, 17).  

AMZS zadnja leta beleži rast prihodkov. V letu 2016 je podjetje AMZS ustvarilo za 22,6 

milijonov čistega prihodka, kar je bilo za 4,7 % več kot v letu 2015. Kljub temu je čisti 
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dobiček v letu 2016, ki je znašal  615.000 evrov,  bil za 27 % nižji kot leta 2015 na račun 

večjih stroškov v letu 2016 (AMZS 2017, 27). 

Vrednote, na katerih temelji poslovanje AMZS so (AMZS 2018): 

 zaupanje članov, strank in zaposlenih v poslanstvo podjetja pri nudenju pomoči, 

 spoštovanje, ki ga podjetje izkazuje do svojih članov, strank, sodelavcev in organizacije, 

 poštenost do stranka in med zaposlenimi pri opravljanju poslanstva podjetja, 

 delavnost, ko je vsak zaposleni dolžan svoje delo opravljati skladno s cilji podjetja in ga 

čimbolj optimizirati za doseganje skupnih rezultatov, 

 pravičnost z nagrajevanjem tistih, ki vlagajo več in onemogočiti tiste, ki s svojim delom 

ogrožajo razvoj, rast medsebojnih odnosov in uresničevanje zastavljenih ciljev, 

 lojalnost, kjer vsakdo, ki kvari dobro ime podjetja, škoduje predvsem sebi in svojim 

sodelavcem, 

 častnost, kjer naj bi vsak, ki je zaposlen v AMZS, bil ponosen, da dela v takem okolju. 

 

Te vrednote so verjetno odraz kakovostnega dela v podjetju, saj se je to že dve leti zapored 

uvrstilo med finaliste Dnevnikovega izbora v projektu »Zlata nit«. Namen projekta je 

poiskati, izbrati in  nagraditi slovensko podjetja, v katerem zaposleni imajo možnost biti 

uspešni. Vsako leto takšno podjetje dobi priznanje kot najboljši zaposlovalec leta. Pokrovitelj 

tovrstnega projekta je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS (Dnevnik 2018). 

4.2 Kadri 

Ob koncu leta 2016 je v AMZS bilo zaposlenih 341 delavcev, v še dveh odvisnih družbah v 

Interservicu 51 in v Izavi dva. V AMZS se je število zaposlenih v letu 2016 v primerjavi z 

letom 2015 povečalo za 15 oseb, tako da jih je vseh skupaj bilo zaposlenih 412 (Lokar 2018). 

Leta 2016 je AMZS zaposlilo 51 novih sodelavcev, največ za potrebe izvajanja operativnih 

strokovnih nalog, medtem ko je 25 delavcev sporazumno zapustilo podjetje. V svojih vrstah 

ima AMZS devet delavcev s statusom invalida, več kot polovica (55,8 %) pa dokončano 

srednjo strokovno izobrazbo (AMZS 2017, 75). 

AMZS vlaga v znanje in razvoj svojih zaposlenih, saj jim z izobraževanjem omogoča 

strokovni in osebni razvoj. Zaposleni so se v letu 2016 udeležili internih izobraževanj, 

nekateri so opravljali izpite, ki so potrebni za njihovo delo, kot npr. iz Zakona o upravnem 

postopku, za referenta registracij, tehničnih predpisov, kontrolorja tehničnih pregledov, 

zavarovalnega agenta in različna usposabljanja (za ravnanje s škodljivimi snovmi, 

fluoriranimi toplogrednimi plini, za varno in zdravo delo ter varstvo pred požarom) (AMZS 

2017, 77−78). AMZS zaposlene vsak mesec nagrajuje z izplačilom gibljivega dela plače, 

decembra 2016 pa so zaposleni prejeli še nagrado za poslovno uspešnost. Poleg tega so 

zaposleni prejeli plačila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 30 % 
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zneska zavarovanja, v katerega so zaposleni vključeni že od leta 2002. Za boljše počutje lahko 

zaposleni koristijo počitniške zmogljivosti in se udeležijo družabnih srečanj, ki jih organizira 

podjetje (AMZS 2017, 78). 

V AMZS ocenjujejo, da so zaposleni visoko motivirani pri delu, saj to izkazujejo skozi 

pripadnost podjetju. Kot je v intervjuju leta 2017 (Lokar 2017) navedla tedanja direktorica 

podjetja Lucija Živa Sajevec želijo vsakega zaposlenega spodbujati k zavedanju, da je 

pomemben člen ekipe. Da bi v AMZS prejeli odgovor o zadovoljstvu zaposlenih, izvajajo 

enkrat letno anketiranje, na katerega se je leta 2016 odzvalo več kot polovica  (dve tretjine) 

zaposlenih. Na podlagi tega so zasnovali »lasten model uravnotežene kulture podjetja«, kjer 

gre za organiziranje dela in delovanja ljudi, prilagajanj in nadzora. Takšna odločitev podjetja 

je verjetno pripomogla tudi k temu, da se je podjetje iz sedmega mesta  leta 2016 povzpelo na 

tretje mesto med 19 prijavljenimi primeri zlate prakse za leto 2017 v projektu Zlata nit. V 

podjetju poteka vsakodnevna komunikacija prek mailinga, ki jo imenujejo interna okrožnica. 

Preko nje se pošiljajo najpomembnejše informacije o delu za tekoči dan. Poleg tega se 

rezultati podjetja predstavijo širšemu kolegiju, zaposlenim osebno in v internem glasilu 

družbe. Prvi trije meseci v letu so namenjeni srečanju zaposlenih, katerega se lahko udeležijo 

vsi zaposleni. Na srečanjih se zaposleni seznanijo s strategijo dela, z rezultati, hkrati pa še s 

treningi na področju komunikacije s strankami, da bi delo potekalo čim bolj učinkovito, je 

povedala Anisa Faganelj, strokovna vodja akademije AMZS v svojem intervjuju ob 

razglasitvi finalistov Zlate niti 2017 (Lokar 2018). 

Glede na zapisano smo želeli tudi sami preveriti zapisane navedbe, zato smo na temo 

internega marketinga v podjetju AMZS opravili lastno raziskavo, ki jo predstavljamo v 

nadaljevanju.  
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5 RAZISKAVA  

Raziskava o internem marketingu je bila opravljena v podjetju X, ki nudi strokovno pomoč na 

cesti v Sloveniji in v tujini. Podjetje X ne skrbi le za strokovno opravljeno delo, ampak tudi za 

svoje zaposlene, kar potrjujejo prejete nagrade na področju zadovoljstva zaposlenih. 

5.1 Cilji in namen raziskave 

Namen diplomske naloge je bil preučiti vlogo internega marketinga pri izboljševanju 

kakovosti storitev izbranega storitvenega podjetja. 

Cilji diplomske naloge so bili usmerjeni v proučevanje strokovne in domače literature s 

področja internega marketinga ter zadovoljstva zaposlenih in kupcev. Na podlagi lastne 

raziskave smo želeli ugotoviti, kako so kupci zadovoljni s storitvami izbranega podjetja, z 

vplivom internega marketinga pa še zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, posredno tudi do 

zaznavanja kakovosti storitev ter na podlagi ugotovitev podati predloge za izboljšave. 

5.2 Metodologija 

Empirični del diplomske naloge je slonel na analizi pridobljenih podatkov z anketiranjem 

strank – uporabnikov storitev (Priloga 1) in zaposlenih (Priloga 2) izbranega podjetja o 

zadovoljstvu in internem marketingu. Izvedeni sta bili dve raziskavi, kjer je vzorec slonel na 

100 respodentih, vendar je odziv v času anketiranja, ki je potekal od 24. 3. 2018 do 10. 4. 

2018, bil nižji. Stranke so na anketo kliknile oz. začeli izpolnjevati 133 krat, v celoti jih je 

anketo zaključilo 91, medtem ko so zaposleni na anketo kliknil 120 krat, na vsa vprašanja pa 

je odgovorilo 73 oseb. 

Anketni vprašalnik o zadovoljstvu za stranke je obsegal šest vprašanj zaprtega tipa, eno 

odprtega, kjer so lahko anketiranci podali svoja mnenja in eno s trditvami. Pri ocenjevanju 

stališč trditev je bila uporabljena Likertova lestvica od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo popolno 

nestrinjanje, 5 pa popolno strinjanje. Anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali zaposleni, so 

polega enakih vprašanj kot za stranke, odgovarjali še na vprašanja, namenjena raziskavi o 

internem marketingu.  

Anketiranje je bilo anonimno, potekalo je tako v fizični obliki, kot prek spletnega portala 1ka, 

in sicer je bil za stranke vprašalnik dosegljiv na naslovu https://www.1ka.si/a/163534, za 

zaposlene pa na https://www.1ka.si/a/163534. Zaposlenim in strankam je link do vprašalnika 

bil poslan po e-pošti iz baze podatkov v podjetju, hkrati so v poslovnih enotah za stranke bili 

na razpolago tudi anketni vprašalniki v papirnati obliki. Pri tem so nam na pomoč priskočili 

sodelavci iz drugih poslovnih enot. Po končanem anketiranju smo vprašalnike v papirnati 

obliki vnesli v spletni portal 1ka. Dobljeni rezultati so bili obdelani s pomočjo spletnega 

https://www.1ka.si/a/163534
https://www.1ka.si/a/163534
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portala 1ka, s pomočjo programa Microsoft Excel prikazani v obliki tabel in grafov ter 

ustrezno interpretirani. Demografske podatke, ki so bili pri vseh anketirancih enaki, smo 

prikazali skupaj. 

5.3 Demografski podatki anketirancev 

Vzorec je zajel 91 strank in 73 zaposlenih, kjer so sodelovali tako moški kot ženske. Kakšno 

je bilo razmerje med njimi izhaja iz Slike 4. 

 

Slika 4: Spol anketirancev 

Slika 4 prikazuje, da je pri anketiranju strank sodelovalo večje število moških, in sicer 51 

oseb, kar pomeni 56 %, žensk pa 40 oz. 44 %. Pri zaposlenih je bilo ravno obratno, več je bilo 

žensk, in sicer 51 % oz. 37 in 36 moških oz. 49 %. Njihova starostna struktura je vidna iz 

Slike 5. 
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Slika 5: Starostna struktura anketirancev 

Iz Slike 5 izhaja, da je pri strankah najbolj izstopala starostna skupina med 26 in 35 letom, saj 

je bilo teh 47 % oz. 43 oseb, medtem ko sta pri zaposlenih enakopravno bili zastopani dve 

starostni skupini, in sicer med 36 in 45 letom in med 46 in 55 letom. Teh je bilo 26 oz. po 36 

%. Tako eni kot drugi so sodili v starostno skupino do 25 let, in sicer so to bile 3 stranke (3 

%) in en zaposleni (1 %), v starostni skupini nad 56 let je bilo 10 strank (11 %) in 6 

zaposlenih (8 %). 

Naslednje vprašanje se je nananšalo na doseženo formalno izobrazbo. Rezultati so vidni iz 

Slike 6. 

 

Slika 6: Najvišja doseženega formalna izobrazba anketirancev 
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Iz slike 6 so glede dosežene formalne izobrazbe anketirancev vidni naslednji rezultati: pri 

strankah jih je največ bilo s srednjo izobrazbo, in sicer 40 anketirancev, kar pomeni 44 %, 

sledijo z višjo/visoko izobrazbo, kjer jih je bilo 8 oz. 31 %, na tretjem mestu je s poklicno bilo 

11 anketirancev oz. 12 %, 9 % oz. 8 jih ima univerzitetno, trije oz. 3 % pa magisterij/doktorat 

in en dokončano  osnovno šolo in manj. Pri zaposlenih je slika drugačna, saj ima 48 % oz. 35 

zaposlenih višjo/visoko izobrazbo, sledijo s srednjo izobrazbo (29 oz. 40 %), 6 % oz. pet 

zaposlenih s končano univerzitetno izobrazbo, po dva s poklicno in magisterijem/doktoratom, 

kar pomeni 3 %.  

Glede na to, da so v anketi sodelovale stranke in zaposleni iz različnih regij po Sloveniji, so 

na Sliki 7 prikazani podatki anketirancev še po regijah. 

 

Slika 7: Regije prebivanja anketirancev 

Na podlagi rezultatov s Slike 7 lahko ugotovimo, da je bilo največ strank (62 oz. 69 %)iz 

Obalno-Kraške regije, medtem ko je največ zaposlenih prihajalo iz Osrednjeslovenske regije 

(15 oz. 21 %). Sledijo stranke iz Goriške regije, in sicer 17 strank (32 %), zaposleni iz 

Obalno-Kraške regije, kjer je anketo izpolnilo 14 zaposlenih oz. 19 %. Naj omenimo še 18 % 

oz. 13 zaposlenih, ki prihajajo iz Goriške, 8 oz. 11 % iz Savinjske in 7 oz. 10 % z Gorenjske. 

Druge regije so prejele med 1 in 7 %  in anketiranci so razpršeni različno med regijami.  

Ostala vprašanja so bila specifična za stranke oz. zaposlene. Tako se je četrto vprašanje pri 

anketiranih strankah nanašalo na njihov trenutni status, kot izhaja s Slike 8. 
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Slika 8: Status sodelujočih strank 

Slika 8 prikazuje število in odstotek statusa anketiranih strank, kjer jih je bilo 78 % oz. 71 

zaposlenih. Sledita dve skupini z 8 % oz. 7 oseb, ki so samozaposleni ali upokojenci. Trije oz. 

3 % so brezposelni, dva oz. 2 % sta dijaka/študenta in en oz. 1 % se je odločil za odgovor 

drugo. 

5.4 Rezultati raziskave strank v izbranem podjetju 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika je strankam bilo ponujenih 12 trditev, ki so se nanašale 

na zadovoljstvo s storitvami izbranega podjetja. Pri tem je bila uporabljena Likertova lestvica, 

kjer so lahko izrazili svoje stališče s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice od 1 do 5, kar 

pomeni: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se odločiti, 4 – strinjam 

se in 5 – popolnoma se strinjam. Odgovori so vidni iz Preglednice 3. 
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Preglednica 3: Zadovoljstvo strank s storitvami izbranega podjetja 

Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

  

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti, 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni so 

poslovno 

oblečeni in 

urejeni skladno 

z imidžem 

podjetja. 

1 6 4 32 48 4,3 0,92 

1 % 7 % 4 % 35 % 53 % 

Zaposleni so 

prijazni. 
0 0 4 32 55 4,6 0,58 

0 % 0 % 4 % 35 % 60 % 

Zaposleni se 

vsaki stranki 

individualno 

posvetijo. 

 

0 

 

4 

 

5 
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51 

 

4,4 

 

0,79 

0 % 4 % 5 % 34 % 56 % 

Zaposleni so 

strokovno 

usposobljeni. 

0 0 6 37 48 4,5 0,62 

0 % 0 % 7 % 41 % 53 % 

Zaposleni ne 

podajo 

odgovorov na 

vsa naša 

vprašanja. 

30 30 8 11 12 2,4 1,4 

33 % 33 % 9 % 12 % 13 % 

Vaše podjetje 

ima sodobno 

opremo za delo. 

0 4 9 46 32 4,2 0,78 

0 % 4 % 10 % 51 % 35 % 

Vaše podjetje je 

nezanesljivo. 
37 33 3 7 11 2,1 1,35 

41 % 36 % 3 % 8 % 12 % 

Vaše podjetje 

nudi strokovne 

storitve od 

prvega srečanja 

pa do konca 

opravljenih 

storitev. 

0 1 2 44 44 4,4 0,6 

0 % 1 % 2 % 48 % 48 % 

Vaše podjetje 

ima privlačen 

prostor za delo 

s strankami 

okolje, izgled 

stavbe, 

osvetlitev, 

primerno 

temperaturo. 

1 9 10 38 33 4 0,99 

1 % 10 % 11 % 42 % 36 % 

                  »se nadaljuje« 
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Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

  

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti, 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

Vaše podjetje 

nudi storitve 

hitro, brez 

čakalnih vrst in 

zakasnitev. 

1 6 9 44 31 4,1 0,9 

1 % 7 % 10 % 48 % 34 % 

Kupci se 

počutimo varni 

pri nudenju 

storitev. 

0 0 3 46 42 4,4 0,56 

0 % 0 % 3 % 51 % 46 % 

Promocijski 

material je v 

skladu z vašimi 

storitvami, je 

privlačen in 

asocira na vaše 

storitve. 

0 4 9 47 31 4,2 0,77 

0 % 4 % 10 % 52 % 34 % 

N = 91 

Podatki iz Preglednice 3 prikazujejo zadovoljstvo strank s storitvami izbranega podjetja. 

Povprečna vrednost odgovorov je bila med 4 in 4,6, razen pri dveh negativnih vprašanjih, kjer 

je bilo izračunano povprečje med 2,1 in 2,4. Najvišjo povprečno oceno 4,6 je prejela trditev o 

prijaznosti osebja, s 4,5 povprečno oceno pa, da so zaposleni strokovno usposobljeni. Trije 

odgovori so prejeli enako povprečje 4,4, kjer pa v ospredje prihaja trditev »Kupci se počutimo 

varni pri nudenju storitev, kjer je bil standardni odklon najnižji (0,56), kar pomeni, najmanj 

razpršenih odgovorov. Sledi mu trditev o nudenju strokovnih storitev od prvega srečanja pa 

do konca opravljenih storitev (standardni odklon 0,60) in nato, da se zaposleni vsaki stranki 

individualno posvetijo s standardnim odklonom 0,79, kar pomeni večjo razpršenost 

odgovorov. Povprečno oceno 4,3 je prejela trditev o oblačilih, urejenosti zaposlenih skladno z 

imidžem podjetja. Sledita dve trditvi z enakim povprečjem (4,2), ki smo ju rangirali skladno z 

višino standardnega odklona. Najmanjši standardni odklon (0,77) je bil izračunan pri trditvi, 

da je promocijski material v skladu s storitvami podjetja, da je privlačen in asocira na 

ponudbo storitev, sledi trditev o tem, da ima podjetje sodobno opremo za delo (standardni 

odklon 0,78). Da podjetje nudi storitve hitro, brez čakalnih vrst in zakasnitev je bilo 

izračunano povprečje v višini 4,1, povprečno oceno 4 pa je prejela trditev, da ima podjetje 

privlačen prostor za stranke, stavbo, okolje, primerno osvetlitev. Trditev, da zaposleni ne 

podajajo odgovorov na vsa vprašanja strank je prejela povprečno oceno 2,4, medtem ko 

trditev, da je izbrano podjetje nezanesljivo oceno 2,1. 
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Naslednji vprašanje se je nanašalo na splošno oceno kvalitete storitev v podjetju. Rezultate 

prikazuje Slika 9. 

 

Slika 9: Zadovoljstvo strank s kvaliteto storitev v izbranem podjetju 

Rezultati s Slike 9 prikazujejo najvišji odstotek zelo zadovoljnih strank. Za ta odgovor se je 

namreč odločilo 43 oseb, kar pomeni 47 %, medtem ko je 42 % oz. 38 oseb s storitvami 

zadovoljnih. Da se ne morejo odločiti za odgovor so menili 4 oz. 5 %, 3 % oz. trije so zelo 

nezadovoljni, 2 % oz. dva nezadovoljna in en se je odločil za odgovor pod drugo, kjer je 

dopisal »kakor kdaj, enkrat bolj, drugič manj«. 

Na koncu so lahko stranke podale svoje mnenje, predloge, stališče, ki bi izbranem podjetju 

pomagali pri večjem zadovoljstvu strank. Pri tem smo enake odgovore med seboj združili. 

Njihovi predlogi so bili:  

 si želijo hitrejši odziv na klic na pomoč, večji izbor nadomestnih delov, da bi stranka 

lahko izbirala med različnimi cenami in da je treba prostor pri delavnicah, ko stranke 

čakajo na popravilo, bolj primerno urediti za stranke, 

 kakšna brezplačna kava ali darilce za stranke, 

 manjši davki in prispevki, 

 razmisliti o bazi asistence v Ajdovščini, 

 večje število zaposlenih pri delu s strankami, 

 zamenjava vodstva, 

 vnaprej pripravljene zavarovalne police tako, kot jih imajo zavarovalni agentje,  

 osvetlitev prostorov. 

 

Ostale pripombe, ki so jih stranke dopisale, so se nanašale na pohvale zaposlenim, kot npr. 

»super ste«, »ni potrebe, ker punce poskrbijo res maksimalno, da smo zadovoljni«, »kaj bi mi 
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brez vas«, »vse ok, bodite vedno tako nasmejani kot do zdaj«, »tukaj sem zadovoljen in 

prihajam že vrsto let«, »zelo prijazni«, »zelo zadovoljen z vašimi storitvami«, »brez 

pripomb«. 

5.5 Rezultati raziskave zaposlenih v izbranem podjetju 

Četrto vprašanje pri zaposlenih se je nanašalo na čas zaposlitve v izbranem podjetju, kjer so 

bili odgovori razdeljeni v pet kategorij. Rezultate prikazuje Slika 10. 

 

Slika 10: Čas zaposlitev anketirancev v izbranem podjetju 

V raziskavi je sodelovalo največ tistih, ki so zaposleni v podjetju do 5 let. Teh je bilo 32 % 

oz. 23 oseb, sledijo zaposleni z delovno dobo med 16 in 25 let (22 oz. 30 %), nato z delovno 

dobo od 6 do 15 let (29 % oz. 21 oseb), 8 % oz. 6 je zaposlenih od 26 do 35 let in en nad 36 

let.  

Kakšna delovna mesta anketiranci zasedajo je vidno s Slike 11. 



 

38 

 

Slika 11: Delovna mesta zaposlenih anketirancev 

Rezultati s Slike 11 prikazujejo, da največ, 44 % oz. 32 zaposlenih dela v administraciji. Sledi 

odgovor »drugo« s 24 % oz. 18. osebami, ki so dopisale, da delajo na delovnih mestih: 

inštruktorja, kontrolorja, preglednika na tehničnih pregledih, informatika, referenta na 

tehničnih pregledih in »strokovne službe«. Na delovnih mestih v servisu je med anketiranci 

bilo zaposlenih 18 % oz. 13 %, najmanj pa je bilo zaposlenih na vodilnih delovnih mestih (10 

oz. 14 %). 

Naslednji sklop anketnega vprašalnika pri zaposlenih se je nanašal na interni marketing, ki je 

vseboval, poleg enakih trditev kot pri strankah, še dodatnih 15 trditev, ki so bile namenjene le 

zaposlenim. Tudi pri tem je bila uporabljena Likertova lestvica. Zaposleni so svoje strinjanje 

izrazili s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice od 1 do 5, kar pomeni: 1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se odločiti, 4 – strinjam se in 5 – popolnoma se 

strinjam. Odgovori so vidni iz Preglednic 4 in 5. 

 

Preglednica 4: Mnenje zaposlenih o izvajanju storitev izbranega podjetja 

Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni smo 

poslovno 

oblečeni, urejeni 

skladno z 

imidžem podjetja. 

11 11 12 24 15 3,3 1,36 

     

 

 

15 % 15 % 16 % 33 % 21 % 

         »se nadaljuje« 
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Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni smo 

prijazni. 

0 1 4 34 34 4,4 0,66 

0 % 1 % 5 % 47 % 47 % 

Zaposleni se vsaki 

stranki 

individualno 

posvetimo. 

0 1 6 35 31 4,3 0,68 

0 % 1 % 8 % 48 % 42 % 

Zaposleni smo 

strokovno 

usposobljeni. 

0 0 5 43 25 4,3 0,58 

0 % 0 % 7 % 59 % 34 % 

Zaposleni nočemo 

odgovoriti na vsa 

vprašanja strank. 

36 25 4 6 2 1,8 1,05 

49 % 34 % 5 % 8 % 3 % 

Naše podjetje ima 

sodobno opremo 

za delo. 

1 17 18 30 7 3,3 0,99 

1 % 23 % 25 % 41 % 10 % 

Naše podjetje je 

nezanesljivo. 
27 30 7 8 1 2 1,02 

37 % 41 % 10 % 11 % 1 % 

Naše podjetje 

nudi strokovne 

storitve od prvega 

srečanja pa do 

konca opravljenih 

storitev. 

1 0 6 44 22 
4,2 0,69 

1 % 0 % 8 % 60 % 30 % 

Naše podjetje ima 

privlačno okolje 

in prostor za delo 

s strankami, videz 

stavbe, osvetlitev, 

primerno 

temperaturo. 

0 15 16 31 11 3,5 0,99 

0 % 21 % 22 % 42 % 15 % 

Naše podjetje 

nudi storitve hitro, 

brez čakalnih vrst 

in zakasnitev. 

2 5 22 37 7 3,6 0,86 

3 % 7 % 30 % 51 % 10 % 

Kupci se počutijo 

varni pri nudenju 

storitev. 

0 1 10 49 13 4 0,61 

0 % 1 % 14 % 67 % 18 % 

Promocijski 

material je v skladu 

z našimi storitvami, 

je privlačen in 

asocira na naše 

storitve. 

0 4 11 41 17 
4 0,78 

0 % 5 % 15 % 56 % 23 % 

N = 73 
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Rezultati, vidni v Preglednici 4, so pokazali, da je  4,4 povprečno oceno prejela trditev 

»Zaposleni smo prijazni«, sledita dve trditvi z enakim povprečjem 4,3, ampak z različnim 

standardnim odklonom. Tako je bil pri trditvi, da so zaposleni strokovno usposobljeni  

standardni odklon 0,58, pri trditvi, da se zaposleni individualno posvetijo vsaki stranki 

posebej pa 0,68. Da podjetje nudi strokovne storitve od prvega srečanja pa do konca 

opravljenih storitev, je v povprečju menilo 4,2 zaposlenih. S povprečno oceno 4 sta bili 

ocenjeni dve trditvi. Prva s standardnim odklonom 0,61 se je nanašala na varno počutje pri 

nudenju storitev, druga z 0,78 standardnega odklona pa na promocijski material, ki je skladen 

s storitvami podjetja, privlačen in prikazuje ponudbo storitev. Trditev, da podjetje nudi 

storitve hitro, brez čakalnih vrst in zakasnitev, je bila ocenjena s povprečno oceno 3,6.  3.5 pa 

je prejela trditev o pogojih dela za zaposlene in stranke. Še dve trditvi sta bili enako ocenjeni, 

in sicer s 3,3 povprečno oceno, kjer je bila izračunana različna vrednost standardnega 

odklona, in sicer 0,99, kjer se je trditev nanašala na sodobno opremo za delo, 1,36 

standardnega odklona pa na poslovna oblačila, urejenost zaposlenih. Trditev, da je podjetje 

nezanesljivo je bilo ocenjeno s povprečno oceno 2, z 1,8 pa trditev, da zaposleni nočejo 

odgovoriti na vsa vprašanja strank. Ti dve trditvi sta bili postavljeni v negativnem pomenu. 

Preglednica 5: Interni marketing med zaposlenimi 

Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

  

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti,  

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

Svoje delo 

opravljam 

strokovno in 

odgovorno. 

0 0 0 37 36 4,5 0,5 

0 % 0 % 0 % 51 % 49 % 

Na sestankih 

nadrejenim dajem 

sugestije in 

predloge. 

1 6 7 46 13 3,9 0,85 

1 % 8 % 10 % 63 % 18 % 

Nadrejeni so me 

vedno pripravljeni 

poslušati. 

1 7 18 36 11 3,7 0,9 

1 % 10 % 25 % 49 % 15 % 

Popolnoma sem 

seznanjen s 

tem,kaj se od 

mene pričakuje na 

delovnem mestu. 

0 2 7 43 21 4,1 0,69 

0 % 3 % 10 % 59 % 29 % 

Največja 

motivacija za delo 

je materialna 

nagrada. 

4 13 14 25 17 3,5 1,19 

5 % 18 % 19 % 34 % 23 % 

»se nadaljuje« 
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Podvprašanja 

  

Odgovori 

Povprečje 

  

Stand. 

odklon 

  

nikakor 

se ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

ne 

morem 

se 

odločiti,  

strinjam 

se, 

popolnoma 

se strinjam 

Odnos 

nadrejenega pri 

vsakodnevni 

komunikaciji je 

zelo korekten. 

 

 

0 

 

3 

 

 

12 

 

 

40 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

0,76 

0 % 4 % 16 % 55 % 25 % 

V podjetju sebe 

doživljam kot 

enakopravnega 

člana. 

1 6 19 33 14 3,7 0,92 

1 % 8 % 26 % 45 % 19 % 

Pogosto prihaja do 

nesporazumov 

med zaposlenimi. 

12 35 16 7 3 2,4 1,01 

16 % 48 % 22 % 10 % 4 % 

Vodja skrbi, da 

smo nagrajeni za 

delo izven rednega 

delovnega časa. 

13 16 16 23 5 2,9 1,24 

18 % 22 % 22 % 32 % 7 % 

Podjetje skrbi za 

neformalna 

druženja. 

6 2 13 40 12 3,7 1,05 

8 % 3 % 18 % 55 % 16 % 

Vodje skrbijo, da 

smo vsi zaposleni 

točno informirani. 

1 5 10 43 14 3,9 0,85 

1 % 7 % 14 % 59 % 19 % 

Vodje skrbijo za 

dodatno 

izobraževanje in 

usposabljanje vseh 

zaposlenih. 

0 2 13 43 15 4 0,71 

0% 3% 18% 59% 21% 

Menim, da je 

boljše biti tiho, kot 

povedati slabo 

novico 

nadrejenim. 

19 34 12 4 4 2,2 1,06 

26% 47% 16% 5% 5% 

Poponoma zaupam 

nadrejenim. 
4 5 22 30 12 3,6 1,03 

5% 7% 30% 41% 16% 

Od vodstva 

prejemam stalno 

podporo za 

napredovanje v 

svoji karieri. 

9 15 15 28 6 3,1 1,19 

12% 21% 21% 38% 8% 

N = 73 

Iz Preglednice 5 je vidno, da je najvišje povprečje 4,5 prejela trditev, da zaposleni svoje delo 

opravljajo strokovno in odgovorno. S povprečno oceno nad 4 (4,1) je bila ocenjena še trditev, 
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da so popolnoma seznanjeni, kaj se od njih pričakuje na delovne mestu. Povprečno oceno 4 

sta prejeli dve trditvi, in sicer s standardnim odklonom 0,71 je prejela trditev, da »Vodje 

skrbijo za dodatno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih«, z 0,76 standardnega 

odklona pa trditev, ki se glasi  »Odnos nadrejenega pri vsakodnevni komunikaciji je zelo 

korekten«. Vse ostale trditve so prejele nižje povprečje od štiri. S povprečno oceno 3,9 in z 

enakim standardnim odklonom 0,85 sta bili ocenjeni dve trditvi, ena se je nanašal na dajanje 

predlogov in sugestij na sestankih, druga pa, da vodje skrbijo o točni informiranosti vseh 

zaposlenih. Prav tako so povprečno oceno 3,7 prejele tri trditvi. S standardnim odklonom 0,9 

je bila ocenjena trditev, da so nadrejeni vedno pripravljeni poslušati zaposlene, druga s 

standardnim odklonom 0,92 je bila trditev »V podjetju sebe doživljam kot enakopravnega 

člana«, tretja s standardnim odklonom 1,05, da podjetje skrbi za neformalna druženja. Trditev, 

da zaposleni popolnoma zaupajo v nadrejene je bila ocenjena s povprečno oceno 3,6, s 3,5 pa 

trditev, da je zaposlenim največja motivacija za delo materialna nagrada. S povprečno oceno 

nad 3 (3,1) je bila ocenjena le še ena trditev, ki se je nanašala na stalno podporo vodstva pri 

napredovanju v njihovi karieri. Trditev o nagrajevanju za delo izven rednega delovnega časa, 

za kar bi morali poskrbeti vodje pa je bila ocenjena s povprečno oceno 2,9. Trditev, ki pravi, 

da prihaja pogosto do nesporazumov med zaposlenimi, je bila ocenjena s 2,4, najmanjše 

povprečje s 2,2 pa se je nanašalo na trditev »Menim, da je boljše biti tiho, kot povedati slabo 

novico nadrejenim«. 

Splošno zadovoljstvo zaposlenih s kvaliteto storitev svojega podjetja je vidno iz Slike 12. 

 

Slika 12: Zadovoljstvo zaposlenih s kvaliteto storitev izbranega podjetja 

Kot izhaja iz Slike 12, je 73 % oz. 53 zaposlenih s kvaliteto storitev v svojem podjetju 

zadovoljnih, 16 % oz. 12 jih je zelo zadovoljnih, medtem ko se jih 7, kar pomeni 10 % ni 

moglo odločiti. En zaposleni je menil, da je nezadovoljen, medtem ko zelo nezadovoljnega ni 

bilo.. 
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Na koncu ankete so zaposleni dopisali nekaj svojih mnenj, predlogov kot prispevek k dosegu 

kvalitetnejših storitev. Nekateri so napisali, da nimajo konkretnih predlogov, drugi pa: 

 korektno nagrajevanje in plačilo »naše pa niso«, 

 posodobitev opreme,  

 medsebojni odnosi, strpnost, kroženje zaposlenih, menjava vodstva,  

 »če vsi vlečemo je lažje« 

 »če je v izmeni dovolj referentov in zavarovalnih zastopnikov, delo poteka nemoteno oz. 

tako se lažje stranki popolnoma posvetiš«, 

 »veliko stvari je nedodelanih, neorganiziranih, ni točnih in jasnih navodil (zmešnjava pri 

popustih na pnevmatike za člane, pri vinjeti v določenih okoliščinah sploh nismo vedeli 

kaj narediti ipd.« 
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6 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil preučiti vlogo internega marketinga, ki bi podjetju pomagalo 

pri izboljšanju kakovosti storitev. Na podlagi strokovne in domače literature je teoretični del 

naloge pojasnil področje internega marketinga v povezavi z zadovoljstvom strank in 

zaposlenih. Bistvo internega marketinga je, da so zaposleni na delovnem mestu zadovoljni, so 

del ekipe v podjetju, delajo v primernih delovnih pogojih, prejemajo ustrezno plačilo, so 

informirani in motivirani, imajo možnosti kariernega razvoja, poleg tega pa delajo v dobri 

organizacijski klimi. Na vse to vpliva način vodenja, saj so vodje tisti, ki bi morali ohranjati 

dobre medsebojne odnose med sodelavci. 

Predpostavka, da je več kot polovica zaposlenih zadovoljna z odnosi na delovnem mestu, je 

bila potrjena. Pri tem so bile upoštevane trditve o odnosu do dela, sodelavcev in strank. 

Predpostavljeno je bilo, da bodo vrednosti trditev presegle povprečno oceno 2,5. V raziskavi 

so bili zastopani zaposleni iz večine regij po Sloveniji, obeh spolov, različnih starostnih 

skupin, z različno doseženo formalno izobrazbo in delovno dobo v izbranem podjetju. Več kot 

polovica anketiranih, zaposlenih dela v administraciji, med tem ko za servisne storitve skrbi 

dobra četrtina.  

Dejavnik zadovoljstva pri delu so bili ocenjeni s povprečno oceno od 2,2 do 4,5, ampak sta 

dva dejavnika, ki ste prejela nižjo oceno od 2,5 bila postavljena negativno. Drugi dejavniki, ki 

potrjujejo predpostavko, so bili ocenjeni s povprečno oceno od 2,9 do 4,5, kjer so štirje bili 

ocenjeni s povprečno oceno 4 in več. Zaposleni so najbolj prepričani, da svoje delo opravljajo 

strokovno in odgovorno, saj je pri tej trditvi bil tudi najnižji standardni odklon (0,5), kar kaže 

na majhno razpršenosti odgovorov. Dejstvo je, da so se vsi anketirani zaposleni strinjali s to 

trditvijo. Anketirani zaposleni so tudi popolnoma seznanjeni z nalogami, ki jih vodstvo in 

stranke pričakujejo od njih, saj je to bila še ena trditev, kjer je bila izračunana povprečna 

vrednost nad 4 in z majhnim standardnim odklonom 0,69. Da je raziskava pokazala takšne 

rezultate gre zasluga tudi vodjem, saj ti ves čas skrbijo, da se zaposleni izobražujejo, 

udeležujejo usposabljanj in imajo korekten odnos do svojih podrejenih tudi s podajanjem 

točnih informacij. Anketirani zaposleni sebe doživljajo kot enakopravnega člana, saj na 

sestankih lahko podajo tudi svoje predloge in sugestije. Vse to pa vpliva na kvalitetno 

opravljanje dela in tudi zadovoljstva strank. Prav tako je bilo ugotovljeno, da od vseh 164 

oseb, ki so sodelovale pri anketiranju je 89 % na splošno zadovoljnih s kvaliteto storitev v 

podjetju, kar kaže na visoko zadovoljstvo tako zaposlenih, kot strank, ki so sodelovale v 

raziskavi. 

Regije bivanja strank, ki so sodelovale v raziskavi, so bile iz celotne Slovenije (razen 

Savinjske in Spodnjesavske). Prevladovali so zaposleni, saj je teh bilo 86 % različnih 

starostnih skupin in formalne izobrazbe. Drugo predpostavko, ki se je glasila, da se odgovori 

o zadovoljstvu strank in zaposlenih, ki so podajali svoja stališča med seboj ne bodo bistveno 

razlikovali, lahko potrdimo, kot je vidno iz Preglednice 6.  
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Preglednica 6:  Primerjava stališč strank in zaposlenih o zadovoljstvu s storitvami v 

izbranem podjetju 

Trditve 

Stranke Zaposleni 

Povprečje 

Stand. 

odklon Povprečje 

Stand. 

odklon 

Zaposleni so/smo poslovno oblečeni, urejeni 

in skladno z imidžem podjetja. 4,3 0,92 

 

3,3 

 

1,36 

Zaposleni so/smo prijazni. 4,6 0,58 4,4 0,66 

Zaposleni se vsaki stranki individualno 

posvetijo/mo. 4,4 0,79 

 

4,3 

 

0,68 

Zaposleni so/smo strokovno usposobljeni. 4,5 0,62 4,3 0,58 

Zaposleni ne podajo/podamo odgovore na 

vsa naša vprašanja. 2,4 1,4 

 

1,8 

 

1,05 

Vaše/naše podjetje ima sodobno opremo za 

delo. 4,2 0,78 

 

3,3 

 

0,99 

Vaše/naše podjetje je nezanesljivo. 2,1 1,35 2 1,02 

Vaše/naše podjetje nudi strokovne storitve od 

prvega srečanja pa do konca opravljenih 

storitev. 4,4 0,6 

 

 

4,2 

 

 

0,69 

Vaše/naše podjetje ima privlačno okolje, 

izgled stavbe, osvetlitev, primerno 

temperaturo, privlačen prostor. 4 0,99 

 

 

3,5 

 

 

0,99 

Vaše/naše podjetje nudi storitve hitro, brez 

čakalnih vrst in zakasnitev. 4,1 0,9 

 

3,6 

 

0,86 

Kupci se počutimo/počutijo varni pri nudenju 

storitev. 4,4 0,56 

 

4 

 

0,61 

Promocijski material je v skladu z 

vašimi/našimi storitvami, je privlačen in 

asocira na vaše/naše storitve. 4,2 0,77 

 

 

4 

 

 

0,78 

Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da so povprečne ocene stališč strank v vseh dejavnikih 

višje kot pri zaposlenih. Najvišje povprečje pri vseh anketirancih je doseglo stališče o 

prijaznosti osebja, nato sledi še stališče o strokovni usposobljenosti zaposlenih. To nakazuje, 

da stranke prepoznajo, cenijo kvalitetno opravljanje storitev v izbranem podjetju. Podobno 

menijo tudi zaposleni, vendar so do sebe bolj kritični, kot jih vidijo stranke. V raziskavi je 

bilo ugotovljeno, da so stranke najnižjo povprečno oceno dodelile ureditvi prostora, sodobni 

opremi in hitrim storitvam. Zato lahko sklepamo, da je treba več sredstev vložiti v opremo 

prostorov in okolice ter v dodatno zaposlovanje. To bi vsekakor pripomoglo, da bi storitve 

bile opravljene hitreje, in bi tako stranke kot zaposleni bili bolj zadovoljni. Dejstvo je, da je 

večina strank – uporabnikov storitev bila zaposlenih, zato je še toliko bolj pomembno, da so 

te hitro in kvalitetno postrežene. Pomembno je, da podjetje poskrbi za svoje zveste stranke, 

pri zaposlenih pa, da so še naprej prisotni vsi instrumenti internega marketinga. Le tako bodo 

zaposleni prispevali k boljši kakovosti dela, boljšim medosebnim odnosom do sodelavcev, 

strank in nadrejenih.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik za stranke  

Priloga 2 Anketni vprašalnik za zaposlene  

 





Priloga 1 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za stranke 

Spoštovani! 

Moje ime je Anja Stranščak in zaključujem študij na Fakulteti za management. Za diplomsko 

nalogo sem izbrala temo o internem marketingu, ki vključuje tudi zadovoljstvo kupcev s 

storitvami. Prosim Vas, če si vzamete nekaj minut časa in izpolnite priloženo anketo, ki je 

anonimna.  

 

Hvala za Vaš trud. 

         Anja Stranščak 

1. Spol 

o moški 

o ženske 

2. Starost 

o do 25 let 

o od 26 do 35 let 

o od 36 do 45 let 

o od 46 do 55 let 

o nad 56 let 

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

o Osnovna šola in manj 

o Poklicna  

o Srednja 

o Višja/visoka 

o Univerzitetna 

o Magisterij, doktorat 

4. Kakšen je vaš trenutni status? 

o Dijak/študent 

o Brezposelen 

o Zaposlen 

o Samozaposlen 

o Upokojenec 

o Drugo ____________ 

5. Iz katere regije prihajate? 

o Pomurska regija  

o Podravska regija  

o Koroška regija  

o Savinjska regija  

o Zasavska regija  

o Spodnjeposavska regija  

o Jugovzhodna Slovenija  

o Osrednjeslovenska regija  

o Gorenjska regija  

o Notranjsko-Kraška regija  

o Goriška regija  

o Obalno-Kraška regija  

6 Prosim, da ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami od 1 do 5 (1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne morem se odločiti, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se 

strinjam. 



Priloga 1 

 

 1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

3 

ne 

morem 

se 

odločiti 

4 

strinjam 

se 

 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni so poslovno oblečeni in 

urejeni skladno z imidžem podjetja. 

     

Zaposleni so prijazni.      

Zaposleni se vsaki stranki 

individualno posvetijo. 

     

Zaposleni so strokovno 

usposobljeni.  

     

Zaposleni ne podajo odgovorov na 

vsa naša vprašanja. 

     

Vaše podjetje ima sodobno opremo 

za delo. 

     

Vaše podjetje je nezanesljivo.      

Vaše podjetje nudi strokovne 

storitve od prvega srečanja pa do 

konca opravljenih storitev. 

     

Vaše podjetje ima privlačen prostor 

za delo s strankami, privlačno 

okolje, izgled stavbe, osvetlitev, 

primerno temperaturo. 

     

Vaše podjetje nudi storitve hitro, 

brez čakalnih vrst in zakasnitev. 

     

Kupci se počutimo varni pri 

nudenju storitev. 

     

Promocijski material je v skladu z 

vašimi storitvami, je privlačen in 

asocira na vaše storitve. 

     

6. Kako bi na splošno ocenili kvaliteto storitev v podjetju? 

o Zelo zadovoljen 

o Zadovoljen 

o Ne moremo se odločiti 

o Nezadovoljen 

o Zelo nezadovoljen 

 

Prosim še za Vaše mnenje, predloge, ki bi prispevali k doseganju kvalitetnih storitev in k  

večjemu zadovoljstvu strank. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za zaposlene 

Spoštovani! 

Moje ime je Anja Stranščak in zaključujem študij na Fakulteti za management. Za diplomsko 

nalogo sem izbrala temo o internem marketingu, ki vključuje tudi zadovoljstvo zaposlenih in 

kupcev s storitvami. Prosim Vas, če si vzamete nekaj minut časa in mi izpolnite priloženo 

anketo, ki je anonimna.  

 

Hvala za Vaš trud. 

         Anja Stranščak 

7. Spol 

o moški 

o ženske 

8. Starost 

o do 25 let 

o od 26 do 35 let 

o od 36 do 45 let 

o od 46 do 55 let 

o nad 56 let 

9. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

o Osnovna šola in manj 

o Poklicna  

o Srednja 

o Višja/visoka 

o Univerzitetna 

o Magisterij, doktorat 

10. Koliko časa ste zaposleni v AMZS? 

o Do 5 let 

o Od 6 do 15 let 

o Od 16 do 25 let 

o Od 26 do 35 let 

o Nad 36 let 

11. Na katerem delovnem mestu delate? 

o Manager (direktor, vodja) 

o Administracija 

o Servis 

o Drugo 

12. Iz katere regije prihajate? 

o Pomurska regija  

o Podravska regija  

o Koroška regija  

o Savinjska regija  

o Zasavska regija  

o Spodnjeposavska regija  

o Jugovzhodna Slovenija  

o Osrednjeslovenska regija  

o Gorenjska regija  

o Notranjsko-Kraška regija  

o Goriška regija  

o Obalno-Kraška regija  



Priloga 2 

 

  1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

3 

ne 

morem 

se 

odločiti 

4 

strinjam 

se 

 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Zaposleni smo poslovno oblečeni 

in urejeni skladno z imidžem 

podjetja. 

     

Zaposleni smo prijazni.      

Zaposleni se vsaki stranki 

individualno posvetimo. 

     

Zaposleni smo strokovno 

usposobljeni.  

     

Zaposleni ne podamo odgovorov 

na vsa vprašanja strank. 

     

Naše podjetje ima sodobno opremo 

za delo. 

     

Naše podjetje je nezanesljivo.      

Naše podjetje nudi strokovne 

storitve od prvega srečanja pa do 

konca opravljenih storitev. 

     

Naše podjetje ima privlačen prostor 

za delo s strankami, privlačno 

okolje, izgled stavbe, osvetlitev, 

primerno temperaturo. 

     

Naše podjetje nudi storitve hitro, 

brez čakalnih vrst in zakasnitev. 

     

Kupci se počutijo varni pri nudenju 

storitev. 

     

Promocijski material je v skladu z 

našimi storitvami, je privlačen in 

asocira na naše storitve. 

     

 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na interni marketing, kjer prosim, da ocenite 

strinjanje s trditvami od 1 do 5 (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne 

morem se odločiti, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. 

 1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

3 

ne 

morem 

se 

odločiti 

4 

strinjam 

se 

 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Svoje delo opravljam strokovno in 

odgovorno. 

     

Če ne bi vedel česa narediti, točno 

vem na koga se lahko obrnem. 

     

Na sestankih nadrejenim dajem 

sugestije in predloge. 

     

Nadrejeni so me vedno pripravljeni 

poslušati. 

     



Priloga 2 

 

Popolnoma sem seznanjen s tem, 

kaj se od mene pričakuje na 

delovnem mestu. 

     

Največja motivacija za delo je 

materialna nagrada. 

     

Odnos nadrejenega pri 

vsakodnevni komunikaciji je zelo 

korekten. 

     

V podjetju sebe doživljam kot 

enakopravnega člana. 

     

Pogosto prihaja do nesporazumov 

med zaposlenimi. 

     

Vodja skrbi, da smo nagrajeni za 

delo izven rednega delovnega časa. 

     

Podjetje skrbi za neformalna 

druženja. 

     

Vodje skrbijo za to, da smo vsi 

zaposleni točno informirani. 

     

Vodje skrbijo za dodatno 

izobraževanje in usposabljanje 

vseh zaposlenih. 

     

Menim, da je boljše biti tiho in kot 

povedati slabo novico nadrejenim. 

     

Poponoma zaupam nadrejenim.      

Od vodstva prejemam stalno 

podporo za napredovanje v svoji 

karieri. 

     

13. Kako bi na splošno ocenili  vaše zadovoljstvo s kvaliteto storitev v podjetju? 

o Zelo zadovoljen 

o Zadovoljen 

o Ne moremo se odločiti 

o Nezadovoljen 

o Zelo nezadovoljen 

o Drugo  

Prosim še za Vaše mnenje, predloge, ki bi prispevali k doseganju kvalitetnejših storitev 

in k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in strank. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 

 


