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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je opredeljena pomembnost učinkovitega pristopa in 

komuniciranja bančnega uslužbenca s komitentom. V zadnjih letih smo bili priča hitremu 

razvoju informacijske tehnologije, premalo pozornosti pa je bilo namenjene pristopu do 

komitentov, ki so postali na vedno bolj konkurenčnem trgu vse bolj osveščeni in zahtevni. V 

nalogi so opredeljeni ključni dejavniki zadovoljstva v komuniciranju s komitenti, odnos banke 

do komitenta ter obravnavanje pritožb ali reklamacij. Prav slednje predstavlja najbolj 

občutljivo stanje v odnosu bančni uslužbenec – komitent. S pomočjo raziskave je ugotovljeno, 

da obstajajo šibke točke v odnosu bančni uslužbenec – komitent. Zaradi omilitve dolgoročnih 

posledic, ki bi predstavljale odhod komitentov iz banke in posledično izgubo posla, je treba 

šibke točke odpraviti. 

Ključne besede: poslovno komuniciranje, banka, bančni uslužbenec, komitent, pritožbe in 

reklamacije.  

SUMMARY 

This final project assignment defines the importance of an effective approach and 

communication by bank employees with their clients. In the past years, we have witnessed a 

rapid development of information technology, while not enough attention was paid to the 

approach towards clients who have become more informed and demanding. The assignment 

defines the key factors of satisfaction in communication with the clients, the attitude of the 

bank towards the client and its handling of complaints. The latter represents the most sensitive 

situation in a bank employee-client relationship. With the help of a research it was established 

that there are weaknesses present in the bank employee-client relationship. These need to be 

removed to mitigate long-term consequences that would lead to losing clients and the 

associated transactions. 

Keywords: business communication, bank, bank employee, client, complaints.   

UDK: 336.71(043.2)
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1 UVOD 

Sposobnost učinkovitega pristopa in komuniciranja je ena izmed najpomembnejših veščin za 

uspeh v življenju. Zmožnost uspešnega pristopa in komunikacije ni vsem prirojena, z nekaj 

truda in volje pa se tega naučimo. Opustiti je treba ustaljene navade pristopa in komuniciranja 

ter jih zamenjati z novimi, učinkovitejšimi. Stik zaposlenega v banki s komitentom je dokaj 

kratek, zato sta pomembnejša učinkovit pristop in kakovostna komunikacija. 

Konkurenca na slovenskem bančnem trgu je vedno ostrejša, saj so k nam prišle številne tuje 

banke, ki so odprle nove poslovalnice in tako povzročile še ostrejši boj med bankami za kar 

največji tržni delež. Nova Kreditna banka Maribor, d. d. (tudi Nova KBM, d. d.) na tem 

bančnem trgu, kljub ugodni ponudbi, nima bistvenih prednosti, saj vsi prodajajo podobne 

stvari. Lahko pa si Nova KBM, d. d., na trgu pridobi ugled kot komitentom prijazna in 

zaupanja vredna banka. Obstoj banke na trgu je namreč odvisen od njenega pristopa in odnosa 

do komitentov. S prijaznim odnosom, podkrepljenim z znanjem s področja bančništva, je 

posamezna banka lahko še vedno v konkurenčni prednosti. To je dejstvo, ki se ga morajo 

zavedati vsi, ki delajo s strankami – komitenti in lahko na pristop ter odnos do njih tudi 

vplivajo. 

V zadnjih letih je razvoj informacijske tehnologije tudi v Novi KBM, d. d., skokovito porasel. 

Vse to je zahtevalo veliko dodatnega izobraževanja s tega področja, kar je bilo tudi ključno za 

nemoten potek delovnega procesa v banki. V poplavi poudarkov na informacijsko tehnologijo 

se je izgubilo zavedanje, da sta se pristop in način komuniciranja s strankami, zaradi 

poudarkov na drugih področjih, spremenila v zelo pasivna dejavnika, saj spremembe v 

pristopu in komunikaciji niso sledile hitrosti sprememb v razvoju tehnologije. Ozaveščenost 

in zahtevnost strank pa se je močno povečala, čemur banka ni namenjala dovolj pozornosti z 

izobraževanji in usposabljanji svojih uslužbencev za osebnostni pristop ter komunikacijo s 

strankami.  

V Novi KBM, d. d., vsako leto potekajo raziskave, tako imenovani mystery shopping oz. 

navidezno nakupovanje. Raziskave izvajajo po posameznih poslovalnicah, ki so namenjene 

servisiranju strank. Rezultati so doslej že večkrat pokazali, da stranke niso zadovoljne s 

pristopom in komunikacijo bančnih uslužbencev, zato je podrobnejše analiziranje navedenega 

v nalogi več kot dobrodošlo.  

V bankah se dela z vsemi tipi strank, s pomočjo prodajnega pogovora pa je treba ugotoviti, 

kako je treba tega voditi in kakšen pristop ter komunikacijo je treba ubrati s stranko, da bo ta 

z odnosom in servisom zadovoljna ter se bo z veseljem vračala nazaj v banko. 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, kakšen je najprimernejši pristop in način 

komuniciranja bančnega uslužbenca s komitentom, saj ta dejavnik, glede na podobno in vse 

večjo konkurenčno ponudbo bank, postaja konkurenčna prednost ter ključ do uspešnosti. 
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Cilji zaključnega projektnega dela so naslednji: 

Ø opredeliti dejavnike učinkovitega komuniciranja med uslužbenci in komitenti; 

Ø s pomočjo raziskave identificirati slabosti v komunikaciji med uslužbenci in komitenti v 

obravnavani organizaciji; 

Ø predlagati možnosti izboljšave na področju komuniciranja med uslužbenci in komitenti na 

področju reševanja pritožb ter reklamacij. 
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2 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 

Poslovno komuniciranje je dvorezen meč. Enkrat je koristno in uspešno ter koristi vsem ali 

vsaj večini udeleženih, spet drugič pa se zaradi napačne izvedbe prelevi v nasprotno. Če 

hočemo, da bo imelo koristne in dolgotrajne posledice z blagodejnim povratnim delovanjem, 

se moramo vse oblike poslovnega komuniciranja naučiti prav uporabljati (Osredečki 1994, 

98). 

2.1 Splošno o komuniciranju 

Medosebno komuniciranje je proces, v katerem udeleženci pošiljajo, sprejemajo in tolmačijo 

(interpretirajo) sporočila oziroma znake, ki so nosilci določenega pomena (Možina, Tavčar in 

Kneževič 1998, 44). 

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

razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci med seboj izmenjujejo informacije, 

znanje in izkušnje, se sporazumevajo, spreobračajo ali nadzorujejo ljudi, s katerimi prihajajo 

v medsebojni stik. Lahko bi tudi rekli, da je komuniciranje proces prenašanja informacij z 

medsebojnim sporazumevanjem (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 22). 

V sposobnosti izmenjave informacij oz. medsebojnega sporazumevanja je človek močno 

presegel ostala živa bitja. Komuniciranje spada med prvobitne lastnosti človeka in je njegova 

eksistenčna nujnost. Medosebna komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, 

pošiljajo in interpretirajo sporočila ali znake, ki so nosilci nekega pomena. Vse to se dogaja 

hkrati. Sporazumevanje med ljudmi zajema vsa njihova čutila, torej so tudi čustva oblika 

komuniciranja. Iz tega lahko zaključimo, da je nemogoče živeti brez komuniciranja (Vrhovec 

2003, 2). 

Znanja o komuniciranju niso le ena izmed mnogih veščin, ki jih bolj ali manj obvlada vsakdo. 

Strokovna znanja in nadarjenost niso dovolj, saj ne zagotavljajo složnega sodelovanja – 

poslovno komuniciranje je temeljno tkivo, ki povezuje udeležence v organizaciji in med 

organizacijami. Komuniciranje je dajanje in prejemanje informacij. Oboje pa je podrejeno 

vplivanju, ki je eden izmed temeljnih namenov poslovnega sporazumevanja. To je uspešno, 

če vpliva na stališča in delovanje posameznikov ter skupine tako, da organizacija dosega 

zastavljene cilje. Komuniciranje, ki naj bo vplivanje, naj se ravna po vedenjskih značilnostih 

ljudi, na katere hoče vplivati (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 24–26). 

Človek preživi večino svojega časa v družbi z ljudmi, z njimi se pogovarja, smeji in jih uči. 

Vse to lahko združimo pod pojmom komuniciranje. Uspešna komunikacija je zelo pomembna 

tudi na delovnem mestu. To najbolj velja za managerje, ki pri svojem delu veliko 

komunicirajo. Uspeh managerjev in njihovih podjetij je odvisen ravno od učinkovite 

komunikacije. Tudi medosebni odnosi v organizaciji so odvisni od komunikacije. Brez 
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uspešnega komuniciranja lahko ljudje le malo dosežejo (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 

559). 

Komuniciranje je ena izmed bistvenih dejavnosti, ki omogočajo obstoj in razvoj posameznika 

ter organizacije. Komuniciranje spremlja človeka že od rojstva, skozi celo življenje. 

Komuniciramo doma, v službi, na poti domov in na delo, v prostem času ipd. Komuniciramo 

sami s seboj, s prijatelji, znanci, osebami, ki jih imamo radi, in z osebami, ki jih ne maramo. 

Komuniciranje torej jemljemo kot nekaj samoumevnega in danega, tako običajna se nam zdi 

ta dejavnost (Kavčič 2002, 1). 

Opredelitev komuniciranja je torej več, vse pa so si podobne in vključujejo opredelitev, da 

komuniciranje pomeni izmenjevanje informacij (Kavčič 2002, 2). 

Komuniciranje med bančnim uslužbencem in komitentom poteka s pomočjo osebnega 

prodajnega pogovora, telefonskega pogovora, dopisov, elektronskih sporočil, včasih pa tudi v 

neverbalni obliki preko mimike rok, oči in glave. 

Obnašanje bančnih uslužbencev pri komunikaciji in poslovanju s komitenti je ključnega 

pomena pri oblikovanju tako imenovanega imidža banke kot celote v očeh uporabnikov 

bančnih storitev in širše javnosti. 

Zavedati se je treba, da se nahajamo v času neizprosne konkurence, kjer poleg strokovne 

usposobljenosti o najuspešnejših bančnih uslužbencih odločajo nianse, torej neznatne 

prednosti, ki se odražajo v tem, kako ravnamo oziroma kako se obnašamo in komuniciramo v 

določenih situacijah. Iz tega razloga ne smemo pozabiti, kdo smo in da vedno ter povsod 

predstavljamo banko, zato je naša pripravljenost komuniciranja in prijaznost še kako velikega 

pomena. Pravijo, da je banka odsev bančnih uslužbencev (Nova KBM 2012a). 

Elementi komunikacijskega procesa – poslovno komuniciranje 

Kot komunikacijski proces v organizaciji označujemo celoto vseh sestavin, ki skupaj 

zagotavljajo pretok informacij od vira do uporabnika. Glavne sestavine komunikacijskega 

procesa so (Kavčič 2002, 5–9): 

Ø Vir informacij, ki je lahko vir v organizaciji ali vir iz okolja. Razlikujemo jih tudi med 

formalnimi in neformalnimi viri. Za bančnega uslužbenca so viri informacij navodila, ki 

jih oddelek za tehnološki razvoj storitev posreduje ob lansiranju nekega novega ali pa že 

obstoječega produkta. Bančni uslužbenec je zainteresiran, da se o novem produktu kar 

najbolje pouči, saj bo le tako lahko uspešen pri njegovi prodaji in reševanju morebitnih 

nejasnosti. 

Ø Sporočevalec (komunikator, pošiljatelj) je oseba, ki z uporabo razpoložljivih virov 

informacij zbere podatke in jih ovrednoti, torej preoblikuje informacije v sporočilo. 
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Sporočevalci so v našem primeru bančni uslužbenci, ki poskušajo produkte, ki so aktualni, 

kar najbolje predstaviti komitentom, v upanju na sklenitev posla. 

Ø Sporočilo so besedna ali nebesedna gesla, simboli, ki jih sporočevalec posreduje 

prejemniku informacij. Bančni uslužbenec mora komitentu predstaviti produkt tako, da je 

za komitenta privlačen, in tako, da komitent dobi občutek, da bo z odločitvijo za sklenitev 

posla naredil nekaj najboljšega za svoj denar in svojo prihodnost. 

Ø Kodiranje in dekodiranje: kodiranje pomeni spreminjanje informacij v znake, ki jih 

komunikacijski kanal lahko sprejme. Dekodiranje pa je spreminjanje kodiranih znakov v 

obliko, ki jo lahko sprejme prejemnik sporočila. 

Ø Komunikacijski (informacijski) kanal pomeni fizično sredstvo prenosa informacij od 

oddajnika do sprejemnika. V bančnem okolju poteka prenos informacij od marketinga do 

komitentov s pomočjo bančnih uslužbencev in dopisov, ki so izdelani za seznanitev 

komitentov z novostmi.  

Ø Prejemnik informacije je oseba ali skupina, na katero je naslovljeno sporočilo. Prejemniki 

sporočil so seveda komitenti. 

Ø Informacijski učinek se nanaša na odziv prejemnika sporočila na sprejete informacije. 

Takoj vemo, ali je informacijski učinek pozitiven, saj komitenti ob pozitivnem mnenju o 

produktu pokažejo zanimanje za produkt z dodatnimi vprašanji in morebitno sklenitvijo 

posla. 

Ø Povratno sporočilo pomeni sporočilo o učinku informacije na prejemnika (uporabnika). 

Najbolj pozitivno povratno sporočilo za bančnega uslužbenca je sklenitev ponujenega 

produkta in ob tem začutenega zadovoljstva komitenta. 

Ø Organizacijsko okolje je okolje v organizaciji, v katerem poteka komuniciranje. 

Organizacijsko okolje, v obravnavanem primeru bančna poslovalnica, mora pri komitentih 

vzbuditi prijeten občutek, da so v poslovalnici dobrodošli in najpomembnejši. Le tako 

bodo prodajni učinki pozitivni in bodo z rezultati prodaje ter servisiranja komitentov v 

banki lahko zadovoljni. 

2.2 Načini komuniciranja 

Glede na uporabo simbolov v komuniciranju ločimo besedno ali verbalno komuniciranje in 

nebesedno ali neverbalno komuniciranje.  
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Slika 1: Načini komuniciranja 

Vir: Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46. 

2.3 Besedno komuniciranje 

Besedno komuniciranje delimo na govorno in pisno. Govorno komuniciranje zajema 

nagovore, formalizirane pogovore med dvema ali več osebami in neformalne govorice. Med 

prednosti besednega komuniciranja spadajo hitrost, takojšnje povratne informacije in sočasno 

komuniciranje z več ljudmi. Tako se lahko prepričamo, če je nasprotna stran dojela pomen 

sporočila, po potrebi pa ga lahko spremenimo in prilagodimo sogovorniku. Slabosti pa se 

lahko pokažejo, ko si sporočilo podaja daljša vrsta ljudi. V takšnih primerih obstaja velika 

možnost pojava neurejenosti: sporočilo, ki doseže prejemnika, se lahko močno razlikuje od 

poslanega sporočila (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46). Njegova največja pomanjkljivost 

je ta, da ni dokumentirano, torej njegovih vsebin ni mogoče obnoviti ali preveriti (Kavčič 

2002, 153). 

Pisno komuniciranje poteka s pomočjo pisem, časopisov, revij, oglasnih plošč ipd. Sporočila 

se prenašajo z zapisano besedo, simboli, risbami, barvami ipd. Prednosti pisnega 

komuniciranja so trajnost, jasnost in nazornost. Poleg tega je mogoče takšna sporočila kasneje 

tudi preverjati, saj obstajajo dokumentirani zapisi, ki se lahko hranijo neomejeno dolgo. Kot 

slabost pa velja omeniti čas, ki je potreben za nastanek takšnega sporočila, natančnost pri 

pisanju in odsotnost takojšnje povratne informacije (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46–

47). 

Besedno komuniciranje v bančnem okolju s komitenti poteka prek bančnih uslužbencev. 

Govorno komuniciranje s komitenti poteka v bančnih poslovalnicah, kjer pride do osebnega 

stika med bančnim uslužbencem in komitentom, pisno komuniciranje poteka prek dopisov 

bodisi iz bančnih poslovalnic, ki so matične poslovalnice komitenta, bodisi neposredno iz 

marketinškega bančnega središča, kjer s pomočjo naborov komitentov pošiljajo dopise v 
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obliki reklame, ki utegnejo biti za določen segment komitentov zanimive. S spremembami, ki 

se nanašajo na tarifo nadomestil, in bančnimi izpiski morajo biti po zakonu o varstvu 

potrošnikov seznanjeni in obveščeni vsi komitenti. 

2.4 Nebesedno komuniciranje 

Nebesedno komuniciranje je prva oblika komuniciranja v razvoju človeštva, torej je stara kot 

človeški rod. Pomembnosti njegovega vpliva v komunikaciji pa smo se začeli zavedati zelo 

pozno. Čeprav se zdi, da se naše sporazumevanje odvija na ravni besedne komunikacije, se 

večina pomena sporočila prenaša nebesedno (Pease 1997, 9). 

Nebesedno komuniciranje vključuje veliko načinov komunikacije, ne poteka pa niti v pisni 

niti v ustni obliki. Obsega vsa nebesedna sporočila, namenjena kateremu koli človeškemu 

čutu. Gre za gibanje telesa (kretnje, izrazi obraza), osebnostne karakteristike (oblika telesa, 

postava), fizično okolje (oblika stavbe in sobe, svetloba) in čas. Vsa ta sporočila so 

neposredna, zelo natančna in predvsem hitra, zato ni naključje, da človek spozna bistveno več 

sporočil iz govorice telesa in intonacije glasu kot pa iz dejanske vsebine sporočila (Rozman 

1993, 229).  

Nebesedno komuniciranje je delno prirojeno, delno pa naučeno (Pease 1997, 10). Pomembno 

pa je, da se lahko naučimo določenih izrazov in kretenj, saj to predstavlja za organizacijo, v 

kateri smo zaposleni, ali pa za skupino, ki ji pripadamo, velik korak naprej v izboljšanju 

komunikacije in njeni učinkovitosti. Tako posredno dosežemo tudi povečanje uspešnosti. 

Nebesedni del komuniciranja bolj pokaže človekovo pravo naravnanost in razpoloženje do 

drugih ter ima večji vpliv kot izgovorjene besede (Tracy in Hudovernik 2002, 119).  

Najpomembnejše vrste neverbalnega komuniciranja so (Kavčič 2002, 282–283): 

Ø parajezik (višina glasu, glasnost, hitrost govora, kakovost glasu); 

Ø geste; 

Ø izrazi obraza; 

Ø oči in pogled; 

Ø podoba in položaj telesa, rok ter nog; 

Ø dotikanje; 

Ø prostor; 

Ø osebna urejenost. 

Pri nebesednem komuniciranju je zelo pomemben prvi vtis, ki ga o sogovorniku ustvarimo že 

v prvih petih sekundah, sledi samo še njegovo dopolnjevanje, zato moramo paziti, da bo ta 

čim boljši. V prvih petih sekundah opazimo splošno urejenost, pričesko, negovanost, vonj, ki 

ga oddaja sogovornik, skladnost oblačila s splošno sprejetimi normami in modnimi 

smernicami. Torej v prvih petih sekundah sogovornik opazi več, kot bi si lahko predstavljali, 
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zato moramo biti na osebni videz zelo pozorni, saj sicer lahko že takoj na začetku naša 

poslovna prizadevanja obsodimo na neuspeh (Košak 2004). 

Iz navedenega je torej razvidno, da ima tudi v bančnem okolju nebesedno komuniciranje 

veliko in pomembno vlogo. Bančne poslovalnice morajo biti urejene in prijetne, bančni 

uslužbenci pa urejeni, prijazni, ustrežljivi in opremljeni s strokovnim znanjem. Izražati 

morajo pripravljenost, dostopnost in občutek zaupanja, saj se bodo le tako komitenti ob 

vstopu v bančno enoto počutili prijetno in imeli občutek, da zaposlenim v tej poslovalnici 

lahko zaupajo. 

Funkcije nebesednega komuniciranja 

Funkcije nebesednega komuniciranja lahko združimo v naslednje (Kavčič 2002, 281): 

Ø dajanje informacij; 

Ø kontrola, povezovanje in razvoj sodelovanja z drugimi; 

Ø izražanje intimnosti; 

Ø prepričevanje in vpliv; 

Ø olajševanje doseganja ciljev medsebojnega vplivanja. 

2.5 Deleži sestavin v komuniciranju 

Besedna in nebesedna komunikacija se vsekakor dopolnjujeta. Nebesedna komunikacija ojača 

besedni govor, ga potrjuje ali zavrača in nam daje takojšnje povratne informacije v obnašanju 

sogovornika (Kavčič 1998, 278).  

V poslovnem komuniciranju le na videz prevladuje besedno komuniciranje, govorno in pisno, 

kar je prikazano tudi na sliki 2, kjer so predstavljeni deleži sestavin v komuniciranju. 

Neposredni pomen besed ima v povprečnem poslovnem pogovoru zelo nizek delež, velik 

pomen imata intonacija govora oziroma zvok, nad vsem tem pa prevladuje govorica telesa 

(drža, kretnje, mimika, pogled) (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 47).  
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Slika 2: Deleži sestavin v komuniciranju 

Vir: Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 48. 

Uspešnost prodaje in svetovanja je tako v bančnem okolju kot tudi drugje v veliki meri 

odvisna od pravilne ocene sogovornika (stranke) glede na njegov temperament. 

Rodimo se različni, imamo različno zunanjost, vsak ima svoje starše, smo različne narodnosti 

in imamo različen ekonomski položaj, različen inteligenčni in emocionalni kvocient, pa tudi 

različen temperament, na katerega moramo biti v bančnem okolju zelo pozorni. Življenje nas 

oblikuje vsak dan posebej, spreminjamo se, lahko si polepšamo zunanji videz, popravimo 

ekonomski in socialni položaj, vendar pa naše bistvo ostaja enako. Svojega temperamenta ne 

moremo spremeniti, lahko pa ob boljšem poznavanju samega sebe učinkoviteje izkoristimo 

svoje močne točke in se podamo na pot premagovanja svojih šibkosti (Littauer 1998, 11). 

Ugotavljanje razlik med ljudmi smo začeli analizirati zato, da bi pridobili kar najnatančnejše 

informacije, po katerih značilnostih najlažje ločimo in opredelimo vrsto ljudi. Dnevno se pri 

delu v bančnem okolju srečujejo z nešteto vrstami tipov strank, vsaki stranki posebej pa se je 

treba poskušati profesionalno približati in prodajni pogovor pripeljati do uspešnega zaključka 

z za banko kar najboljšim izidom. 

Osebnost si lahko predstavljamo kot celoto, ki jo sestavljajo številne značilnosti. Trajne 

značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj, imenujemo osebnostne lastnosti. 

Sem sodijo spol, starost, telesna teža in višina, barva las in kože, inteligentnost, marljivost, 

živahnost, moč itd. Če povzamemo, govorimo o neomejenem številu osebnostnih lastnosti. 

Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združijo v celoto, ki predstavlja značilen vzorec, ki je 

enkraten in neponovljiv ter predstavlja njegovo osebnost (Musek in Pečjak 1997, 194). 

Vse ljudi je možno razvrščati po tipoloških teorijah v štiri kategorije temperamentov (Musek 

in Pečjak 1997, 194): 

Ø sangvinik (lahkotnost, živahnost, odzivnost, vedrina, podjetnost, spremenljivost); 

Ø melanholik (počasno, a globoko doživljanje, pesimizem, zavrtost, depresivnost); 



 

 10 

Ø kolerik (silovitost, razburljivost, naglost, aktivnost, prepirljivost, nezadovoljstvo);  

Ø flegmatik (neodzivnost, mirnost, hladnokrvnost, počasnost, stabilnost). 

Kako prepoznati posamezen tip temperamenta pri stranki, kar bo v pomoč pri prodajnem 

pogovoru s stranko in uspešnosti opravljenega pogovora? 

Sangvinik:  Popularnega sangvinika ni težko opaziti, ker vedno najbolj izstopa. Njegova 

oblačila so vpadljiva, svetla, modna, morda tudi v bleščečih odtenkih. Sangvinikova oblačila 

lahko izstopajo tudi po nenavadnih krojih, kar velja tudi za moške, saj je sangvinik neznansko 

rad v središču pozornosti. Prepoznamo ga po glasnem govorjenju in živahni govorici telesa. 

Pomembno je, da sangvinika prepoznamo, saj zahteva od bančnega uslužbenca neverjetno 

veliko pozornosti, moramo mu laskati, ga hvaliti in mu dajati vtis, da je za nas 

najpomembnejša stranka (Littauer 1999, 59). 

Melanholik: V skupini ljudi bodo za vpadljivimi sangviniki naslednji opaženi popolni 

melanholiki. Veljajo za urejene, kar nam dajejo čutiti njihova oblačila, ki v vsakem trenutku 

nosijo pečat popolnosti in se popolnoma prilegajo urejeni pričeski ter zloščenim čevljem. 

Melanholik ima lepo vzravnano držo, njegove geste so premišljeno izbrane, z rokami 

premišljeno krili in ne tako kot sangvinik vse povprek. Za bančnega uslužbenca je pomembno 

prepoznati melanholika zato, da bo vodenje pogovora s stranko usmeril h končnemu cilju in 

zajel bistvo, kaj stranka od njega pričakuje. Lepo oblečeni in urejeni melanholik pričakuje 

urejeno pisarno, sproščeno in mirno komunikacijo, natančne ter strokovne odgovore, saj bo 

bančni uslužbenec le tako žel uspeh pogovora (Littauer 1999, 67). 

Kolerik: Za kolerike velja, da jim je funkcionalnost vedno pomembnejša od videza. Tako se 

bodo oblekli in obuli na takšen način, da jim bo udobno, hkrati pa jim je pomembno, da bodo 

z oblačilom poudarili še močnejši videz. Za kolerika je značilen tudi močen in težek korak. 

Koleriki znajo tudi udariti po mizi, da bolj poudarijo svoje trditve, ali pa žugati s prstom. V 

nasprotju z melanholikom kolerik ne spoštuje »osebnega prostora» ljudi in se te svoje slabosti 

niti ne zaveda. Pri komuniciranju s kolerikom moramo biti previdni, saj se mu ne sme 

ukazovati ali agresivno razlagati o neki novi bančni storitvi, ki bi mu po oceni bančnika prišla 

prav, ampak je treba ustvarjati vtis, da sam vodi finančni pogovor, bančnik pa si le s 

smerokazi verbalne in neverbalne komunikacije pomaga pripeljati prodajni pogovor do 

uspešnega zaključka. Takojšnje spoznanje, da imamo opravka s kolerikom, nam bo vedno v 

veliko pomoč pri vodenju prodajnega pogovora (Littauer 1999, 75). 

Flegmatik: Mirni flegmatik nima jasno prepoznavnega zunanjega videza. Prepoznamo ga po 

tem, da nima očitnih potez ostalih osebnostnih tipov. Je nevpadljivo oblečen, govori počasi in 

tiše kot ostali ter zna poslušati ostale ljudi. Njegove kretnje so nevsiljive in počasne. Pogovor 

s flegmatikom je težak, saj velja za neodločnega, zavlačeval bo z odločitvijo in ko enkrat 
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odkoraka iz pisarne oz. poslovalnice, ga bodo s težavo ponovno privabili. Njegova mirnost in 

počasnost zahteva od bančnega uslužbenca veliko strpnosti (Littauer 1999, 85). 

Kombinacije temperamentov: Predstavili smo osnovne osebnostne tipe, opazne pa so tudi 

takšne stranke, ki nimajo značilnosti zgolj enega osebnostnega stila. Takšni ljudje so ponavadi 

kombinacija dveh tipov temperamentov. Večinoma so blizu razdelitvi na pol, lahko pa so v 

99 % en osebnostni tip z le nekaj lastnostmi drugega (Littauer 1999, 97). Ugotovimo lahko, 

da poleg osnovnih štirih temperamentnih tipov osebnosti obstaja še šest tipov osebnosti, ki so 

kombinacija dveh temperamentov. 

Pristne kombinacije: 

Ø popularni sangvinik + močni kolerik; 

Ø popularni melanholik + mirni flegmatik. 

Komplementarne kombinacije: 

Ø močni kolerik + popolni melanholik; 

Ø mirni flegmatik + popularni sangvinik. 

Nasprotja: 

Ø popularni sangvinik + popolni melanholik; 

Ø močni kolerik + mirni flegmatik. 

Pri pristnih kombinacijah gre za velike podobnosti. Sangvinik in kolerik sta ekstrovertirana, 

optimistična in rada delata z ljudmi. Melanholik in flegmatik pa sta introvertirana, 

pesimistična in raje delata individualno.  

V komplementarnih kombinacijah gre za dopolnjujoče se lastnosti. Kolerik in melanholik sta 

usmerjena k uresničevanju nalog, flegmatik in sangvinik pa sta bolj kot k delu usmerjena k 

odnosom med ljudmi. Če ima oseba kombinacijo temperamenta, kjer gre za nasprotujoč si 

odnos, ima lahko težave notranje razdvojenosti. Sangvinik in melanholik sta čustvena in imata 

umetniške sposobnosti, medtem ko sta kolerik in flegmatik brezčutna ter imata močni volji. 
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3 PREDSTAVITEV BANKE – NOVE KBM, D. D., PODROČJE NOVA GORICA 

Nova Kreditna banka Maribor, d. d., je sodobna in varna banka s tradicijo. Poskuša razumeti 

in spremlja svoje poslovne partnerje, sledi razvojnim ciljem in živi z okoljem. Svojim 

strankam ponuja partnerstvo, ki temelji na individualnem pristopu k finančnim izzivom 

sodobnega človeka (Nova KBM 2012d). 

3.1 Zgodovinski razvoj banke 

Razvojna pot Nove Kreditne banke Maribor, d. d., Področje Nova Gorica, sega v leto 1955, 

ko je bila na Goriškem, natančneje v Šempetru pri Gorici, ustanovljena Združena hranilnica in 

posojilnica, ki pa je imela zelo omejen delokrog poslovanja. 

Leta 1957 je bila ustanovljena Komunalna banka Gorica s sedežem v Novi Gorici.  

Zakon o bankah in kreditnih poslih iz leta 1965 je prenesel ustanoviteljstvo iz občin na 

vlagatelje, ki naj bi upravljali banko skladno z višino vloženih sredstev. Posledično je bila 

marca 1966 ustanovljena Kreditna banka in hranilnica Nova Gorica. 

Zaradi vedno večje vloge bančnega kapitala in naraščajočega povpraševanja po kreditih za 

razvoj gospodarstva se je banka združila z Ljubljansko banko in januarja 1971 začela 

poslovati kot podružnica Ljubljanske banke v Novi Gorici. 

Leta 1977 je banka doživela naslednjo zakonsko preobrazbo, usklajeno z novo ustavo ter 

zakonom o združenem delu in kreditno-bančnem sistemu, na podlagi katerega je bila 

samoupravno preurejena in je dobila naziv Ljubljanska banka, Temeljna banka Nova Gorica. 

S tem je banka dobila temeljne pristojnosti na področju štirih severnoprimorskih občin. 

Na podlagi nove zakonodaje o bančništvu so delničarji leta 1989 ustanovili Ljubljansko 

banko, Komercialno banko Nova Gorica, ki se je leta 1992 popolnoma osamosvojila. 

Preimenovala se je v Komercialno banko Nova Gorica in pridobila vse pristojnosti za 

poslovanje doma in v tujini. Leta 1994 je Komercialna banka Nova Gorica stopila v sanacijo, 

zaradi nastalih razmer na trgu. Zaradi vse večjega konkurenčnega boja in zahtev Banke 

Slovenije po združevanju finančnih ustanov se je morala Komercialna banka Nova Gorica s 1. 

januarjem 1995 pripojiti k Novi KBM, d. d. Sedaj posluje kot Nova KBM, d. d., Področje 

Nova Gorica, z okrnjenim obsegom poslovanja in pooblastil (Nova KBM 2012d).  

3.2 Nova KBM, d. d. – danes 

Nova KBM, d. d., ima sedež v Mariboru. Je banka s tradicijo doma in v tujini ter ima široko 

razvejano mrežo bančnih enot in celovito ponudbo bančnih storitev. Banka ima okoli 1.500 

zaposlenih, dolgoletno tradicijo in veliko izkušenj v mednarodnem bančništvu. S skoraj 300 
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tisoč komitenti predstavlja drugo največjo banko v državi. Povezana je s Poštno banko 

Slovenije in tako komitentom nudi celovit ter široko dostopen bančno-finančni servis. 

Klasične bančne storitve dopolnjuje s ponudbo družb finančne skupine NKBM, ki vključuje 

zavarovalništvo, vzajemne sklade in storitve borznega posredništva.  

Nova KBM, d. d., ima 85 bančnih enot, ki so razdeljene na različna področja, in sicer:  

Ø Področje vzhodne Slovenije,  

Ø Področje Nova Gorica in  

Ø Področje osrednje Slovenije. 

Organiziranost Nove KBM, d. d., Področje Nova Gorica  

Nova KBM, d. d., Področje Nova Gorica je danes razdeljena na več podružnic, v okviru 

katerih obratujejo številne poslovalnice: 

Ø Nova Gorica, 

Ø Ajdovščina, 

Ø Idrija, 

Ø Tolmin, 

Ø Koper, 

Ø Sektor gospodarskih družb, 

Ø Sektor transakcijskih računov, plačil in dokumentarnih poslov, 

Ø Oddelek koordinacije poslovanja s podružnicami. 
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4 DEFINICIJA OSEBNEGA PRISTOPA IN IDENTIFIKACIJA 

KOMUNIKACIJSKIH TEŽAV V NOVI KBM, D. D. 

Komitentom pomeni vljuden, prijazen, strpen in s strokovnim znanjem podkrepljen nastop 

bančnega uslužbenca izjemno veliko. Običajno komitenti izberejo, za opravljanje finančnih 

poslov, bančno poslovalnico v kateri se počutijo dobro in zaželeno. 

Znanje veščin komunikacije bančnega uslužbenca in poznavanje osebnostnih lastnosti ljudi 

lahko pomembno izboljša stik s komitentom. Komitenti se v »svojo« banko namreč vračajo 

zaradi kvalitetno opravljenih storitev, pestre izbire storitev, strokovnosti in predvsem 

prijaznosti in pravilnega pristopa bančnih uslužbencev (Nova KBM 2012a). 

4.1 Pomen zaposlenega kot posameznika v organizaciji  

Ker je znanje ključ do uspeha v oddelku za kadre v Novi KBM, d. d., pripravljajo 

izobraževanja, ki bi delavcem na podlagi pridobljenega znanja olajšala delo. Zavedajo se, da 

le izobraženi in usposobljeni zaposleni zmorejo konkurirati na trgu ter zadovoljiti potrebe 

današnjih in bodočih strank.  

V okviru organizacije tako pogosto izvajajo različna izobraževanja in predavanja, na katerih 

uslužbence seznanjajo z novimi tehnološkimi dosežki, spremembami poslovanja in načini 

upravljanja z novimi, obsežnejšimi ter preglednejšimi programi. Banka delavcem omogoča 

financiranje izobraževanj, saj se zaveda, da je tudi od ravni izobrazbe v veliki meri odvisen 

poslovni uspeh.  

Odrasli se učijo drugače, zavedajo se pomena znanja, spoštujejo čas, ki ga namenijo 

izobraževanju, in so strogi ocenjevalci tako vsebine kot izvedbe. V preteklem letu je bil v 

okviru Nove KBM, d. d., sprejet načrt izobraževanja, ki je vključeval področje razvoja kadrov 

na območju poslovne mreže. Z izvedeno reorganizacijo je bil izpolnjen prvi pogoj za 

nadaljevanje aktivnosti s ciljem izgradnje sistema celovitega upravljanja odnosov s strankami. 

Pri pripravi tem izobraževanja je sodelovala delovna skupina, v katero so bili vključeni 

direktorji s področja komerciale, oddelek za marketing in oddelek za kadre. S skupnimi 

močmi so izbrali svetovalno izobraževalno podjetje, ki trenutno že izvaja izobraževanje, ki se 

ga skupno udeležuje več kot 400 zaposlenih komercialistov iz območij vseh podružnic Nove 

KBM, d. d. (vzhodne, zahodne in osrednje Slovenije). Namen izobraževanja je med drugim 

tudi prenos dobre prakse in spodbujanje dobre interne klime. V duhu tega pa je želja delovne 

skupine, da bi bili takšnega izobraževanja deležni vsi zaposleni (Nova KBM 2012b). 

Ocenjevanje uspešnosti zaposlenih v Novi KBM, d. d. 
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Pri ocenjevanju delavčeve uspešnosti je oddelek za kadre oblikoval pet kriterijev, s pomočjo 

katerih neposredni vodja ocenjuje zaposlenega.  

V uporabi so naslednji kriteriji (Nova KBM 2011):  

Ø kakovost dela (je delavec pri svojem delu natančen, se pojavljajo pogoste napake, je 

veliko reklamacij o delu delavca ...); 

Ø količina dela (delavec opravi toliko dela kot je v skladu s pričakovanju ali več, kako 

uspešen je pri prodaji); 

Ø gospodarnost pri delu (z delovnimi sredstvi ravna gospodarno in išče ideje za zmanjšanje 

stroškov ter uporabnost programske opreme); 

Ø odnos do strank (ali je do strank prijazen, ustrežljiv, jim zna svetovati, se stranke rade 

obračajo na njega, mu zaupajo); 

Ø odnos do sodelavcev (do sodelavcev je prijazen, jim pomaga, skupaj rešujejo morebitne 

težave). 

Neposredni vodja delavca ocenjuje s štirimi opisnimi ocenami, in sicer (Nova KBM 2011): 

Ø PP (Delavec presega pričakovano. Pri svojem delu je natančen, brez napak, zelo uspešen 

in vzor ostalim. Do strank je prijazen, ustrežljiv, strokoven, vzbuja zaupanje in jim 

produkt zna prodati, zato je najuspešnejši pri prodaji. Do sodelavcev je vedno prijazen in 

jim je vedno pripravljen pomagati. Z delovnimi sredstvi ravna gospodarno in je zelo 

inovativen.) 

Ø P (Delavec dosega pričakovane rezultate. Pri svojem delu je natančen, pojavljajo se redke 

napake, za katere poskrbi, da so odpravljene. Do strank je prijazen, ustrežljiv, strokoven. 

Je uspešen pri prodaji, vendar ne presega rezultatov. Do sodelavcev je prav tako prijazen 

in ustrežljiv, vendar ni vedno voljan pomagati. Z delovnimi sredstvi ravna gospodarno, ni 

pa inovativen.) 

Ø LI (Delavec se lahko izboljša, saj do sedaj pri svojem delu ni dovolj natančen in ga ne 

opravi v želenem obsegu ter v skladu s pričakovanji. Delavec bi svoje znanje in 

sposobnosti lahko bolje unovčil in strankam ponujal, pomagal in jim prodal več. Stranke 

niso ravno zadovoljne z njim, saj se ob problemu ne morajo obrniti na njega za pomoč. S 

sodelavci bi lahko bil prijaznejši in jim večkrat priskočil na pomoč. Z delovnimi sredstvi 

bi lahko ravnal bolj gospodarno. Ne kaže zanimanja za inovativnost.) 

Ø MI (Delavec se mora izboljšati, saj do sedaj pri svojem delu ni bil uspešen, dela večje 

napake, ki si jih pri svojem delu ne bi smel dopustiti. Stranke se ga izogibajo in mu ne 

zaupajo zaradi površnosti. Ni prijazen in ustrežljiv. Sodelavcem ni pripravljen pomagati in 

se zanima samo zase ter ne zna delati v timu. Z delovnimi sredstvi ne ravna gospodarno. 

Inovativnost je zanj velika neznanka.) 
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4.2 Pomen posameznika kot potrošnika oziroma uporabnika storitev  

Kljub informacijski tehnologiji ostaja osebni odnos najpomembnejša točka pri komunikaciji 

med bančnim uslužbencem in komitentom. V zadnjih letih, ko je konkurenca med bančnimi 

storitvami vedno večja, je treba strankam ponuditi tisto, kar resnično potrebujejo, in to na 

način, ki je za stranko najsprejemljivejši. Stranke namreč ne predstavljajo le številke v 

računalniškem sistemu, če jih hočejo na vse večjem trgu obdržati, se jim morajo približati na 

pravilen način. Ključnega pomena sta znanje iz poznavanja bančnih produktov ter sposobnost 

prepoznavanja in reševanja komitentovih problemov ter želja. Določene potrebe komitenti 

sami nakažejo, s posredovanjem prostovoljnih informacij in s pravilnim spraševanjem pa 

bančni uslužbenec pride še do ostalih, ki so pomembne ter utrejo pot do sklenitve posla. 

Vsekakor je za dober odnos s stranko potrebnega veliko časa, velika mera strpnosti (predvsem 

pri reklamacijah) in prijaznosti.  

Glede na zadržanje in pripadnost strank se oblikujejo štiri skupine, kakor je to prikazano v 

preglednici 1.   

Preglednica 1: Zadržanje in pripadnost strank 

Visoko zadržanje strank Ujetniki Pripadne stranke 

Nizko zadržanje strank Sprehajalci Iskalci prednosti 

 Nizka pripadnost strank Visoka pripadnost strank 

Vir: SKB 2012. 

V skupino pripadnih strank sodijo stranke, katerih pripadnost banki je visoka. Visoka pa je 

tudi njihova poraba oziroma načrtovana poraba. S takšnimi strankami morajo banke razvijati 

partnerske odnose, poudarek je na utrjevanju odnosa, poglabljanju zvestobe stranke in 

optimiziranju donosnosti. 

Iskalci prednosti so stranke, ki sicer čutijo pripadnost, vendar potrošijo malo in tako za banko 

pomenijo slabe stranke glede na obseg izvajanja bančnih storitev. 

Ujetniki so stranke, katerih obseg kupovanja bančnih produktov je običajno velik, toda 

njihova pripadnost določeni banki je sorazmerno majhna. Stranke ostajajo pri določeni banki 

zaradi velikih ovir ob zamenjavi banke. Velikost te skupine strank se v zadnjih časih 

zmanjšuje, kar je zaradi vse manjših ovir prehoda med bankami. 

Sprehajalci so stranke, ki niti ne porabijo veliko niti ne čutijo neke posebne pripadnosti do 

posamezne banke (SKB 2012). 
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4.3 Pomen poslovnega komuniciranja v organizaciji 

Poslovno komuniciranje se po nekaterih lastnostih razlikuje od ostalega komuniciranja. 

Nanaša se na poslovna opravila posameznika, skupine ali organizacije, cilj pa je doseganje 

poslovnih rezultatov. V centru pozornosti mora biti prejemnik informacije, ne pa 

sporočevalec (Kavčič 2002, 61). V nalogi sta obravnavana pristop in komuniciranje bančnega 

uslužbenca s komitentom, kjer je prejemnik informacije komitent, bančni uslužbenec pa 

sporočevalec. Namen poslovnih komunikacij je doseči poslovni cilj, ki ga mora doseči v 

primeru navedene naloge sporočevalec – bančni uslužbenec. Poslovni cilj organizacije – 

banke je prodati določen izdelek oziroma bančno storitev (bančni depozit, kredit, limit …) 

kupcu – komitentu. Bistvo poslovnega komuniciranje je torej doseganje nekega cilja, 

uspešnost pa je mogoče meriti s stopnjo doseganja tega cilja (prav tam, 62). Uspešno 

poslovno komuniciranje v banki je mogoče meriti s številom odobrenih kreditov, limitov, 

sklenjenih depozitov … Seveda se morajo poslovne komunikacije prilagoditi prejemniku – 

komitentu. Oblikovati se morajo tako, da jih bo komitent zlahka razumel. Poslovno 

komuniciranje je za organizacijo – banko pomembno tudi z ekonomskega vidika. Če bo 

dosežen poslovni cilj – prodaja bančnih storitev, pomeni to za organizacijo dobiček, potreben 

za njen obstoj.  

4.4 Težava v razvoju komuniciranja v banki 

Povezava teorije s praktičnim delom predstavlja vedno težavo tudi v banki. Pristop in 

komuniciranje bančnega uslužbenca s komitentom potekata, vendar je treba povedati, da 

pisno komuniciranje, kamor spadajo dopisi, razna obvestila ter izpisi prometa po računih, pri 

strankah z izjemo izpisa prometa na transakcijskem računu, žal, nima velikega učinka. 

Stranke dopis, ki ga dobijo iz banke, zgolj površno preletijo ali pa še to ne. Redki so, ki 

vsakemu dopisu namenijo ustrezno pozornost. Posledica tega je, da komitenti niso dovolj 

informirani, oglasijo se v svoji bančni enoti zaradi dopisa, ki so ga prejeli, ne vedo pa, čemu 

je tisti dopis pravzaprav služil in za kakšen dopis gre. Bančni uslužbenci morajo zato stalno 

spremljati in biti seznanjeni z dopisi, ki jih marketinška služba pošilja komitentom, da vedo 

stranki vedno svetovati oziroma odgovoriti, za kakšen dopis gre in kakšen je njegov namen. 

Problem sodobnega časa je pomanjkanje časa, premalo strpnosti in poplava pomembnih ter 

nepomembnih podatkov in informacij, ki sodobno družbo oblegajo. V banki se tega zavedajo 

in ravno zato se delavci že vrsto let udeležujejo izobraževanj o komuniciranju in prodajnih 

tehnikah. Zavedati se je treba, da je banka ponudnik storitev, bančnih produktov, torej v 

bistvu prodajalec, ki mora za svoj obstoj izdelke, tj. storitve, dobro prodajati. Vse to pa je 

povezano z učinkovitim pristopom in komuniciranjem. Pomembno je graditi trajen odnos s 

stranko, kajti dolgoletna stranka bo največ doprinesla. Nadrejeni pogosto opozarjajo, da je 

stranka »kralj«, ki se ji je treba posvetiti, ugotoviti njene potrebe in ji ponuditi ugodno rešitev 

za to.  
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Uspešnost bančnih komercialistov se preverja. V bankah se je uveljavil sistem ocenjevanja 

delavcev oz. celotne poslovalnice določene banke s tako imenovanim navideznim 

nakupovanjem – mistery shopping. Navedena raziskava je v bančnih poslovalnicah v 

obravnavani banki potekala ravno pred kratkim. Namen in cilj navideznega nakupa je bil 

ugotoviti, kako so zaposleni, ki opravljajo posle za prebivalstvo, seznanjeni s ponudbo banke 

in kakšen je njihov odnos do (potencialnih) komitentov. Prav v slednjem so nekatere enote 

dosegle zelo slabe rezultate glede na povprečje ali pričakovanja. Bančni uslužbenci so namreč 

pozabili na pravilen pristop in učinkovito poslovno komuniciranje s stranko, ki prestopi prag 

banke. Torej so si stranke, pa čeprav le navidezne, v posameznih primerih ustvarile negativen 

prvi vtis ob prihodu v banko, kar se ne bi smelo zgoditi. 

Za uspešno komuniciranje, ki je pri delu bančnih uslužbencev povezano z uspešno prodajo 

bančnih produktov, so pomembna naslednja vodila (Nova KBM 2012c): 

Ø dobra priprava na pogovore; 

Ø izmenično govorjenje in pazljivo poslušanje; 

Ø pravilna izbira vprašanj; 

Ø upoštevanje komitentovih interesov in motivov; 

Ø argumentiranje; 

Ø navajanje lastnosti, prednosti in koristi bančnih produktov.  

V internem časopisu z imenom Med nami, ki ga izdaja Nova KBM, d. d., so podana načela, ki 

bi jih bančni uslužbenci morali upoštevati pri vsakodnevnem komuniciranju s komitenti. To 

so (Nova KBM 2004): 

Ø Stranke so najpomembnejši dejavnik v poslu. 

Ø Stranke niso odvisne od banke. Banka je odvisna od njih. 

Ø Stranke niso motnja pri delu, so namen dela. 

Ø Stranke naredijo banki uslugo s tem, ko stopijo v banko. Ne delajo jim usluge bančni 

uslužbenci, ko jim strežejo. 

Ø Stranke so del bančnega posla – brez njih posel ne obstaja. 

Ø Stranke niso samo številke računov in zneski denarja. So ljudje s čustvi, enakimi 

zaposlenim. 

Ø Stranke so ljudje, ki pridejo v banko s svojimi potrebami in željami. Naloga bančnih 

uslužbencev je, da jim pomagajo. 

Ø Stranke si zaslužijo najvljudnejšo pozornost, ki jim jo lahko ponudijo, so gonilo vsakega 

posla in plačujejo bančne plače. Brez njih bi bančne poslovalnice samevale in prisiljeni bi 

jih bili zapreti, bančni uslužbenci pa bi ostali brez službe.  
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4.4.1   Ključni dejavniki zadovoljstva v komuniciranju s komitenti 

Točnost 

Stranke pričakujejo, da bo npr. stanje na njihovih računih točno, da bodo izpiski pokazali 

pravo stanje, da bodo obresti pravilno obračunane ipd. Neodvisno od prijaznosti bančnikov ne 

bo zadovoljnih strank, če banka kot podjetje ne zadovoljuje tega pričakovanja. Točnost je 

osnova. 

Dostopnost – dosegljivost 

Komitenti pričakujejo primeren delovni čas banke tako, da se lahko poslužujejo bančnih 

storitev. Zaradi vse večje omejenosti s časom je zelo pomembno, da imajo komitenti možnost 

dostopa do banke oz. do bančnih storitev tudi prek spleta in bančnih avtomatov. Trenutno je v 

Novi KBM, d. d., aktualen tudi tako imenovani M-Bank@Net, ki uporabnikom omogoča 

dostop do bančnih storitev kar preko mobilnega telefona. Poleg navedenega pa komitenti 

seveda pričakujejo, da so zlasti opaženi, ko vstopijo v bančno poslovalnico in bančni 

uslužbenci s kakovostnim servisom zadovoljijo njihove finančne potrebe in jim svetujejo po 

najboljših močeh. 

Partnerstvo 

Komitenti želijo, da so poslušani in da njihove zahteve bančni uslužbenci jemljejo resno. 

Komitent, ki čuti, da ga razumejo, lahko postane navdušena stranka. Dobri in učinkoviti 

bančniki, ponudniki bančnih storitev, morajo znati zgraditi partnerski odnos s stranko. Tega 

se zavedajo tudi nadrejeni, zato se bančniki skoraj vsako leto udeležujejo internih 

izobraževanj o komuniciranju in uspešni prodaji. 

Svetovanje – svetovalni pristop 

Najvišji nivo strankinih pričakovanj je svetovanje. Stranka se bo navezala na podjetje – banko 

oz. bančnega uslužbenca, ki ji je dobro svetoval in ji je pomagal, da se je naučila nekaj 

novega. Podjetja danes želijo spremeniti prodajalce – komercialiste v svetovalce, ker so 

spoznala, da svetovanje, učenje, vedno vzpodbuja lojalnost. Do tega zavedanja so prišli tudi v 

Novi KBM, d. d. Treba si je torej vzeti čas in poučevati svoje stranke. 

Če lahko banka stalno zadovoljuje zadnja dva dejavnika zadovoljstva – partnerstvo in 

svetovanje, je na dobri poti k navdušenim strankam (Hudovernik 2007). 
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4.4.2   Odnos banke do komitenta po bančnem kodeksu 

Na spletni strani Združenja bank Slovenije so v bančnem kodeksu objavljena vodila oziroma 

priporočila, ki jih morajo upoštevati vse banke na področju Slovenije (ZBS 2012): 

Ø Upoštevanje potreb in želja. Banka mora v okviru svojih možnosti upoštevati želje 

komitenta in njegove potrebe ter si prizadevati za izpolnitev njegovih pričakovanj. 

Odklonitev mora biti skrbno pretehtana, utemeljena in vedno izražena v mejah vljudnosti. 

Ø Vzdrževanje zaupanja. Organi banke in vsi njeni zaposleni si morajo pri delu nenehno 

prizadevati, da se bo ohranjalo ter utrjevalo zaupanje komitenta v poslovanje banke, in 

skrbeti, da mu ne bi z opuščanjem potrebne skrbnosti in pozornosti škodili ali zmanjšali 

njegovega zaupanja v banko ter bančno dejavnost. 

Ø Pripombe in predlogi. Od komitentov prejete pripombe in predloge, ki se nanašajo na 

poslovanje z njimi, mora banka obravnavati in po možnosti upoštevati, še zlasti, če so 

upravičeni. Po potrebi se lahko sproži razprava v združenju. Na pisne pripombe je treba 

obvezno dati pisni odgovor. 

Ø Reševanje pritožb. Posebno pozorno je treba obravnavati pritožbe komitentov, jih reševati 

hitro, s potrebno obzirnostjo, ob upoštevanju varovanja koristi tako komitenta kot tudi 

ugleda banke in zaupanja v njeno delo. Če komitent z načinom reševanja oziroma z 

rešitvijo banke ni zadovoljen, se lahko obrne na razsodišče, predvideno v bančnem 

kodeksu. 

Ø Splošni poslovni pogoji. Podrobnejša pravila o postopku in delu s komitenti pri 

posameznih poslih se določajo v splošnih poslovnih pogojih banke. 

Ø Vpogled v interne predpise banke. Splošni in posebni poslovni pogoji in drugi akti, ki se 

nanašajo na delo s komitenti, morajo biti komitentom v uradnih prostorih dostopni in na 

zahtevo predloženi na vpogled. 

Ø Pravočasno obveščanje. Komitenta mora banka v sprejemljivem roku obvestiti o 

spremembi načina dela, prakse, tarif ali pogojev in o datumu, od kdaj dalje bodo 

spremembe veljale.  

Ø Varovanje zaupnih podatkov. Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 

okoliščine o posameznem komitentu, s katerimi razpolaga, ne glede na to, kako je te 

podatke pridobila. 

Člani organov, delničarji oziroma družbeniki in zaposleni v banki oziroma druge osebe, ki so 

jim pri njihovem delu v banki oziroma pri opravljanju storitev za banko na kakršenkoli način 

dostopni zaupni podatki komitentov, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih 

sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, razen v primerih, določenih z 

zakonom. 
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5 PRITOŽBE ALI REKLAMACIJE V NOVI KBM, D. D. 

V odnosih med ljudmi prihaja do konfliktov – sporov, pritožb, nesoglasij, nesporazumov, 

zamer in užaljenosti. Konflikti so za udeležence moteči in lahko zelo ovirajo vsakdanje 

življenje in delo. Vse konfliktne situacije rešujemo sproti, preden so težave tako velike, da jim 

nismo več kos ( Malovrh in Valentinčič, 1996, 73). 

5.1 Kaj so pritožbe ali reklamacije? 

Pritožba je izjava stranke, ki je ali bi lahko bila v poslovnem razmerju z banko, o nestrinjanju 

z ravnanjem banke. Beseda reklamacija izhaja iz latinske besede »reclamare«, pomeni pa 

»vpiti, dokler ni odziva« (Košak 2004). 

Mandićeva (1998, 166) v svojem delu Komunikologija: Psihologija komunikacije opisuje, da 

so reklamacije in pritožbe, ki jih sicer ni prijetno slišati, lahko osnova za učenje. V primeru 

strankine reklamacije morajo bančni uslužbenci to sprejeti s pozitivno naravnanostjo in se 

potruditi za njeno rešitev. 

Stvari, ki se jih po priporočilih Mandićeve (1998, 167) ni dovoljeno posluževati, so: 

Ø prepiranje; 

Ø prekinjanje stranke sredi stavka; 

Ø uporaba predsodkov za obrambo; 

Ø prehitro zaključevanje; 

Ø obtoževanje koga drugega v svojem podjetju; 

Ø hitenje in prehitro vzbujanje strankinega upanja. 

Vrste pritožb 

Pritožbe so lahko objektivne, kar pomeni, da je napaka, do katere je prišlo in zaradi katere se 

je komitent pritožil, nastala kot posledica ravnanja banke (Nova KBM 2012c). Takšnih 

pritožb je razmeroma malo, seveda pa mečejo slabo luč na organizacijo in se morajo v banki 

truditi za njihovo odpravo. Za tovrstne pritožbe so odgovorni bančni uslužbenci, zato je 

poskrbljeno, da so vsa obvestila in navodila v Novi KBM, d. d., na voljo tudi v elektronski 

obliki. Zaradi nevarnosti, da so v množici vsakodnevnih podatkov določene stvari 

spregledane, je naloga nadrejenih, da obveščajo o ključnih novostih. 

Če se komitent pritoži zaradi napake, ki je v resnici nastala kot posledica njegovega ravnanja, 

sam pa je mnenja, da jo je zakrivila banka, govorimo o subjektivni pritožbi (Nova KBM 

2012c). Takšne pritožbe so skoraj vsakodnevne. Običajno so posledica napačnega ravnanja 

komitenta (npr. kraja plačilne kartice iz avtomobila, pozabljen denar v reži bankomata ipd.).  
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Ugovor je vedenje, ravnanje komitenta, ki je zelo podobno pritožbi (Nova KBM 2012c). 

Pojavi se v svetovalnem pogovoru, pri pogajanjih, kadar komitent še ni dovolj prepričan o 

koristi posla ali bančnega produkta. Prav nerazjasnjeni ugovori pa lahko privedejo do vrste 

pritožb. Veliko ugovorov se pojavlja na račun dolgoročnih varčevanj in kreditov. 

5.2 Komunikacija pri reševanju pritožb ali reklamacij 

Komitenti se ob reklamaciji odzivajo zelo različno. Obstajajo komitenti, ki ob ugotovitvi 

napake in podaji te ravnajo mirno ter so prepričani v nenamernost nastale napake. Napako 

reklamirajo in upajo na njeno ugodno rešitev. Obstaja pa tudi skupina strank, ki se odziva zelo 

čustveno, običajno precej agresivno, z obilico negativne energije. Prejemnik reklamacije se 

mora osredotočiti na strankine težave in reklamacijo sprejeti na razumljiv način. Vsakršno 

razburjenje bančnega uslužbenca bi bilo neprofesionalno, odnos in pristop stranke pa bi samo 

še poslabšalo. Reklamacija mora biti sprejeta mirno in z veliko mero razumevanja (Nova 

KBM 2012c). 

Za vzpostavitev stika s komitentom, kar bo privedlo k uspešni rešitvi njegovih želja in 

problemov, je treba upoštevati naslednja priporočila (Nova KBM 2012c): 

Ø komitenta se poskuša prepoznati, naslavlja se ga z imenom in priimkom; 

Ø postaviti se je treba v njegov položaj in gledati na stvari iz njegove perspektive; 

Ø težiti je treba k nudenju popolnega servisa za komitenta; 

Ø komitent mora prejeti vedno opravičilo, ne glede na vzrok krivde; 

Ø komitent mora za posredovano težavo vedno prejeti zahvalo. 

Z upoštevanjem navedenih priporočil bo komitent zagotovo mirnejši. Vsekakor pa vsako 

reklamacijo, pritožbo ali predlog komitenta banke sprejmejo kot koristno informacijo, na 

osnovi katere lahko nekaj izboljšajo. 

Od zadovoljstva z rešitvijo pritožbe ali reklamacije je odvisno tudi nadaljnje sodelovanje med 

komitentom in banko. Stranka, ki ne bo zadovoljna, bo svojo izkušnjo posredovala naprej 

osem do 16 drugim ljudem. Podjetja vsako leto izgubijo povprečno 20 % svojih potrošnikov 

ravno zaradi nezadovoljstva strank (Inštitut za psihologijo osebnosti 2007). 

5.3 Komunikacijski dejavniki učinkovitega reševanja pritožb in reklamacij v Novi 

KBM, d. d. 

Nova KBM, d. d., ima predviden postopek za učinkovito reševanje pritožb v šestih korakih 

(Nova KBM 2012c): 

Ø Razumevanje za pritožbo ali reklamacijo. Stranki se omogoči pogovor na štiri oči. Bančni 

uslužbenec mora med pogovorom biti odprt in zainteresiran za strankino plat zgodbe.  
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Ø Aktivno poslušanje in zapisovanje ključnih podatkov. Aktivno poslušanje bančnega 

uslužbenca pri komitentu zmanjša jezo in agresivnost. Uslužbenec si zapisuje prejete 

podatke in s tem stranki pokaže, da je njegova reklamacija pomembna.  

Ø Povzetek poteka pogovora. Povzetek poteka pogovora je uvod v rešitev pritožbe. Vsebino 

povzetka je treba uskladiti s komitentom.  

Ø Opravičilo in zahvala. Komitent mora vedno prejeti opravičilo v imenu banke, ne glede 

na to, po čigavi krivdi je prišlo do nesporazuma oziroma napake. Po opravičilu mora 

komitent prejeti zahvalo, kajti vsaka opravičena pritožba pomeni za bančnega uslužbenca 

oziroma za banko nekaj pozitivnega. V vseh primerih pritožb seveda ne gre le za napake, 

temveč tudi za vmesne predloge.  

Ø Popravek zaradi pritožbe. Popravek, če je le mogoče, mora biti narejen v prisotnosti 

komitenta. Razložen mu mora biti nadaljnji postopek (hišni standard – navodilo o 

reševanju pritožb). Na ta način bo komitent lažje razumel, zakaj je prišlo do napake 

oziroma do situacije, ki je privedla do pritožbe.  

Ø Dogovor o nadaljnjem sodelovanju in vzroku pritožbe. Roka in obljube se mora bančni 

uslužbenec strogo držati. Zagotoviti mora, da se bodo vsi, ki sodelujejo v procesu 

reševanja pritožbe, držali dogovora in pritožbo tudi rešili.  

Na sliki 3 je prikazana shema postopka reševanja pritožb, reklamacij in predlogov 

komitentov. 

 

Slika 3: Shema postopka reševanja pritožb, reklamacij in predlogov v Novi KBM, d. d. 

Vir: Nova KBM 2012c. 
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5.4 Predstavitev rezultatov analize učinkovitega komuniciranja (ocena ravnanja s 

strankami) 

V izogib pogostim reklamacijam in nezadovoljstvu komitentov je bilo leta 2004 za bančne 

uslužbence Nove KBM, d. d., organizirano dvodnevno izobraževanje na temo učinkovitega 

komuniciranja. Izobraževanje je potekalo pod vodstvom strokovnjakinje s tega področja, Gite 

Košak. Slednja je za ugotovitev, na kakšen način bančni uslužbenci komunicirajo s svojimi 

komitenti, izvedla anketo, v kateri je sodelovalo 60 uslužbencev Nove KBM, d. d., ki so se 

udeležili izobraževanja in so pri svojem delu v stalnem stiku s strankami.  

Anketa je zajemala uslužbence Nove KBM, d. d., Področje Nova Gorica (poslovalnice Nova 

Gorica, Šempeter, Miren, Solkan, Deskle, Kanal in Tolmin).  

Anketo so zaposleni izpolnjevali z namenom lastne ocene ravnanja s strankami. Na podlagi 

rezultatov so bili delavci razvrščeni v eno izmed treh stopenj – treh stopničk (Košak 2004):  

Ø Bronasta stopnička – 1. stopnja. Na bronasto stopničko uvrščamo zaposlene, za katere 

velja, da se s strankami ne ukvarjajo. V raziskavi Košakove so bili na to stopničko 

uvrščeni štirje delavci. Rezultat je lahko posledica dejstva, da je zaposleni novinec pri 

delu, se šele privaja na novo delovno mesto ter potrebuje trening in pomoč mentorja, ki ga 

uvaja ter pri delu nadzoruje. Druga možnost slabega rezultata je ta, da delavec svoje delo 

opravlja rutinsko, brez osebnega pristopa. Seveda obstaja tudi skupina ljudi, ki jim delo s 

strankami povzroča velike obremenitve in tega enostavno ne prenašajo. Veliko uspešnejši 

pa bi lahko bili pri samostojnem delu brez strank. Dobra rešitev za njih in za banko bi bila 

torej menjava področja dela. 

Ø Srebrna stopnička – 2. stopnja. Na drugo stopnjo se je po rezultatih anketiranja uvrstilo 

26,67 % vseh anketiranih uslužbencev, kar ni ravno najboljši rezultat glede na 

pričakovanja. Za to stopnjo je značilno, da ima zaposleni dovolj znanja in spretnosti za 

uspešno delo z ljudmi, vendar tega vedno ne uporablja. Komitenti pa pričakujejo 

prijaznega, z znanjem podkovanega uslužbenca, ki jim bo z veliko dobre volje pripravljen 

priskočiti na pomoč v vsakem trenutku. Le tako bo lahko s svojim delom prepričljiv in 

koristen v komunikaciji s strankami. 

Ø Zlata stopnička – 3. stopnja. Rezultat anketiranja je s 66,67 % za tretjo stopnjo – zlato 

stopničko razmeroma zadovoljiv. Na zlato stopničko uvrščamo zaposlene, ki so pravi 

profesionalci na področju dela s strankami. Obvladajo vedenje in obnašanje na strokovni 

ravni. Za dobro profesionalno rast bi torej lahko uslužbenci zaprosili osebo, ki ji zaupajo, 

naj oceni njihovo vedenje. To bi moral storiti tudi njihov nadrejeni, ki mora vsekakor 

bdeti nad uspešnim oziroma neuspešnim delom svojih podrejenih. 
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6 ANALIZA DEJAVNIKOV UČINKOVITEGA KOMUNICIRANJA MED BANKO 

IN KOMITENTOM V NOVI KBM, D. D. 

Z namenom ugotovitve, kako so komitenti zadovoljni s trenutnim načinom komuniciranja 

oziroma z odnosom bančnih uslužbencev, je bila izvedena kvantitativna raziskava med 

komitenti obravnavane organizacije.  

6.1 Predstavitev raziskave o učinkovitem komuniciranju in rezultatov  

Kot orodje za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik (priloga 1). Anketni 

vprašalnik vsebuje devet vprašanj, od tega jih je osem zaprtega tipa, eno vprašanje pa je 

polodprto z možnostjo dopisati odgovor. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 60 naključno 

izbranih komitentov, ki so aprila 2012 obiskali eno izmed bančnih poslovalnic Nove KBM, d. 

d. Vprašalnik je bil razdeljen v več poslovalnic Nove KBM, d. d.: v Novi Gorici, Solkanu, 

Desklah, Kanalu, Braniku, Mirnu itd.  

Rezultati ankete so prikazani s pomočjo tabel. Za vsako anketno vprašanje je izdelana tabela, 

v kateri sta razvidna število različnih odgovorov in odstotni delež, ki ga ti predstavljajo glede 

na celotno število anketirancev (60).  

Prvo vprašanje: Račune imate odprte … 

Preglednica 2: Odprti računi 

Možni odgovori Št. anketirancev V  % 

a) V eni banki 40 66,67  

b) V dveh bankah 15 25,00  

c) V več bankah 5 8,33 

Skupaj: 60 100  

Iz tabele je razvidno, da ima večina komitentov odprt račun samo v eni banki, toda delež 

komitentov, ki poslujejo z računi v vsaj dveh bankah, presega 30 %. Teh 30 % se lahko v 

primeru nezadovoljstva z določeno banko hitreje odloči za prekinitev poslovanja s to 

ustanovo in že je tu izguba komitentov, česar si banka ne želi. 
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Drugo vprašanje: Ali vas uslužbenec, ko stopite v banko ali pred bančno okence, pozdravi? 

Preglednica 3: Uslužbenec pozdravi komitenta 

Možni odgovori Št. anketirancev V  % 

a) Vedno 24 40,00 

b) Skoraj vedno 29 48,34 

c) Skoraj nikoli 5 8,33 

d) Nikoli 2 3,33 

Skupaj: 60 100  

Bančni uslužbenci, poleg urejenosti poslovalnice, predstavljajo prvi stik s stranko. Uvodni 

pozdrav je ključnega pomena za izgradnjo prvega vtisa. V veliki večini primerov bančni 

uslužbenec pozdravi komitenta, kar je potrdilo skoraj 90 % anketirancev. Mogoče se to ne 

zgodi vedno v trenutku, ko stranka prestopi prag poslovalnice, ker je bančni uslužbenec že 

zaseden – se pogovarja s predhodno stranko, ki si prav tako zasluži maksimalno pozornost. 

Vsekakor pa je komitent vljudno pozdravljen, ko je zaključeno poslovanje z njegovim 

predhodnikom. Ni pa vzpodbudno, da je več kot 10 % anketirancev (skupno 7) izbralo 

odgovor 'skoraj nikoli' in 'nikoli' – v obeh primerih bi morali vodje ustrezno ukrepati in 

poskusiti ugotoviti, zakaj se njihovi podrejeni tako obnašajo. 

Tretje vprašanje: Ko stopite pred bančno okence …  

Preglednica 4: Vedenje uslužbenca 

Možni odgovori Št. anketirancev V  % 

A) a) Uslužbenec me takoj opazi in pozdravi; če 

je zaseden, se opraviči. 

39 

Pozitivno vedenje 

65  

B) b) Uslužbenec še naprej gleda v računalnik 

in dokler svojega dela ne konča, me ne 

pogleda. 

c) Uslužbenec govori po telefonu in se ne 

zmeni zame. 

d) Uslužbenec me zdolgočaseno vpraša, kaj 

želim. 

e) Uslužbenec se ne zmeni zame in se 

ukvarja z osebnimi stvarmi. 

f) Uslužbenec se kljub moji prisotnosti še 

naprej pogovarja s sodelavci. 

21 

Negativno vedenje 

35  

Skupaj: 100 100  

Komitenti so odgovorili, da jih v 65 % bančni uslužbenci ob vstopu v banko oziroma ob 

pristopu k bančnemu okencu takoj opazijo in vljudno pozdravijo. To velja za pozitivno 
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vedenje uslužbenca, ki bi moralo imeti krepko višji odstotek (100 %), če banka želi biti 

ljudem prijazna banka. Precej visok odstotek (kar 35 %) anketirancev se je odločilo za enega 

izmed negativnih vzorcev vedenja uslužbencev. Gre za slab rezultat, ki kaže na to, da so 

potrebne korenite spremembe na tem področju. 

Pozitiven odnos do komitenta je nekaj samoumevnega. Stranka ga upravičeno pričakuje in če 

tega ne dobi, se pojavi zadosten razlog za zamenjavo ustanove. V četrtem poglavju naloge so 

navedena načela, ki bi jih bančni uslužbenci morali upoštevati pri vsakodnevnem 

komuniciranju s komitenti. Rezultat ankete pa ponazarja, da ta niso vedno v celoti 

upoštevana. 

Ob podatku, da je anketa zajela več poslovalnic, med katerimi so tudi večje, kjer je pritok 

strank temu primerno večji, ob kritičnih dnevih pa so daljše čakalne vrste (okrog 15. v 

mesecu, ko je priliv osebnih dohodkov najbolj množičen in se iztekajo datumi plačila 

računov, zadnji delovni dan v mesecu, ob izplačilih pokojnin), postaja tako visok negativni 

odstotek bolj razumljiv, vsekakor pa ni dopusten. Na tem področju je treba razmere izboljšati. 

Spet so na vrsti vodje poslovalnic, ki morajo delo svojih podrejenih bolje opazovati in 

ustrezno ukrepati. V banki je bila v letu 2012 uspešno zaključena faza izobraževanja delavcev 

s področja komuniciranja in proaktivne prodaje, kjer je bil poudarek predvsem na odnosih 

med bančnim uslužbencem in komitentom, torej bi se morali v kratkem pokazati boljši 

rezultati.  

Četrto vprašanje: Ko opravite svoje bančne storitve, vas uslužbenec …  

Preglednica 5: Odzdrav uslužbenca 

Možni odgovori Št. anketirancev V % 

a) Sploh ne pogleda in se takoj prične ukvarjati z 

naslednjim komitentom. 

4 6,67  

b) Rutinsko odzdravi. 24 40,00  

c) Prijazno vpraša, če želite še kaj, in odzdravi. 32 53,33  

Skupaj: 60 100  

Če velja, da mora biti komitent prijazno sprejet in mu tako že ob prihodu v poslovalnico to 

vzbudi dober občutek, bi se moralo podobno dogajati tudi ob njegovem odhodu iz 

poslovalnice banke. Iz tabele je razvidno, da se to zgodi v povprečju le v polovici primerov. 

Ker pa so bančni uslužbenci tudi komercialisti, je to opomnik za dejstvo, da dober 

komercialist vedno misli na sklepanje novih poslov, na prodajo. Ko stranka odhaja, mora biti 

povabljena k ponovnemu obisku, ne le rutinsko pozdravljena. 
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Peto vprašanje: Ali ste zadovoljni s svojo banko?  

 

Preglednica 6: Zadovoljstvo komitentov s svojo banko 

Možni odgovori Št. anketirancev V % 

a) Zelo zadovoljen 6 10,00 

b) Zadovoljen 47 78,34  

c) Manj zadovoljen 5 8,33 

d) Nezadovoljen 2 3,33 

Skupaj: 60 100  

V večini primerov so komitenti zadovoljni z banko, kar prikazuje rezultat skoraj 90 % 

zadovoljnih anketirancev. In to kljub temu, da je v tabeli 5, kjer je prikazano vedenje 

uslužbencev ob prihodu stranke pred bančno okence, jasno opredeljeno, da se uslužbenci 

večkrat negativno obnašajo do njih. Rezultat kaže na to, da imajo ljudje še vedno določeno 

mero strpnosti in so pripravljeni odpuščati manjše spodrsljaje. Glede na dejstvo, da so 

potrošniki in uporabniki bančnih storitev postali zelo zahtevni in osveščeni, je rezultat 

zadovoljiv.  

Šesto vprašanje: Kaj vas moti pri vaši banki? (najmanj dva najbolj moteča dejavnika) 

Preglednica 7: Moteči dejavniki 

Možni odgovori Število odgovorov V % 

a) Slabe storitve 8 4,55 

b) Poslovni čas 35 19,89 

c) Neprijaznost zaposlenih 15 8,52 

d) Čakalne vrste 42 23,86 

e) Nezainteresiranost zaposlenih 26 14,77 

f) Počasnost 34 19,32 

g) Drugo 16 9,09 

Skupaj: 176 100 

Med najbolj moteče dejavnike so se po rezultatih ankete uvrstile čakalne vrste, poslovni čas, 

počasnost in nezainteresiranost zaposlenih, sledi neprijaznost uslužbencev. Slabe storitve so 

se presenetljivo uvrstile na zadnje mesto, čeprav bi bilo pričakovati, da je to eden od 

poglavitnih motečih dejavnikov, ki bi stranke napeljeval k zamenjavi banke. Rezultati ankete 

pa kažejo ravno obratno – odnos zaposlenih je eden od pomembnih dejavnikov za izbiro 

banke.  

Čakalnim vrstam se v današnjih časih komitenti lahko popolnoma izognejo, in sicer tako, da 

se odločijo za otvoritev neposrednih bremenitev, dvig gotovine in plačilo položnic na 

bankomatih, internetno bančništvo, naročilo plačilnih kartic itd. Modernih plačilnih 
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instrumentov je torej dovolj na voljo, samo ponujeni morajo biti komitentom, ki na tem 

področju še niso osveščeni. Enako velja za počasnost, z izjemo izrednih primerov, ko 

preglavice povzročajo težave na področju informatike, ki naj bi bile vsekakor odpravljene v 

čim krajšem času. Velik težavo pa predstavlja poslovni čas poslovalnic Nove KBM, d. d. To 

velja predvsem za poslovalnice v manjših krajih, ki poslujejo z deljenim delovnim časom, kar 

je zagotovo neprijazno do komitentov. Rešitev bi bila celodnevni poslovni čas, kot ga imajo 

osrednje poslovalnice, kar pa je glede na število zaposlenih praktično nemogoče.  

Sedmo vprašanje: Ste že kdaj zamenjali stalno banko z novo?  

Preglednica 8: Zamenjava banke 

Možni odgovori Št. anketirancev V % 

a) Da 11 18,33 

b) Ne  49 81,67 

Skupaj: 60 100 

Kljub motečim dejavnikom se komitenti ne odločajo množično za zamenjavo banke. Ta korak 

jih je doslej naredilo le dobrih 18 %. Ker pa je konkurenca na področju bančništva iz dneva v 

dan večja, se morajo bančni uslužbenci maksimalno potruditi, če hočejo to številko zmanjšati 

ter ohraniti zadovoljne in zveste komitente.  

Osmo vprašanje: Ali ste kdaj podali reklamacijo na banki? 

Preglednica 9: Podane reklamacije 

Možni odgovori Št. anketirancev V % 

a) Da 9 15 

b) Ne  51 85 

Skupaj: 60 100 

Reklamacije predstavljajo najbolj občutljivo stanje pri poslovanju s strankami. Rezultati 

ankete so pokazali, da je delež strank, ki se pritožijo oziroma podajo reklamacijo, relativno 

majhen. Posvečati pa jim je treba, v primerih, ko so, maksimalno pozornost, obravnavati jih je 

treba individualno, z veliko mero strpnosti in prijaznosti. 
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Deveto vprašanje: Če ste obkrožili DA, povejte, kako vas je sprejel uslužbenec? 

Preglednica 10: Sprejem reklamacije 

Možni odgovori Št. anketirancev V % 

a) Prijazno je poslušal, si zapisal reklamacijo, 

obljubil hitro rešitev in se opravičil. 

6 66,67 

b) Nezainteresirano si je zapisoval reklamacijo 

in povedal, da jo bo predal v reševanje, brez 

opravičila in pojasnila. 

1 11,11 

c) Napadalno, češ, da smo sami krivi za nastalo 

napako. 

0 0 

d) Obrambno, da to ni njegova napaka, da so 

krivi drugi. 

2 22,22 

Skupaj: 9 100 

Že pri komentarju prejšnje tabele (tabela 10) je bilo navedeno, kakšna je pravilna oblika 

obnašanja bančnega uslužbenca v primeru sprejema in obravnave reklamacije. Napadalno, 

nezainteresirano ali obrambno vedenje je nedopustno. Rezultati izvedene ankete so pokazali, 

da je še vedno prisoten nepravilen pristop pri sprejemu reklamacije. Rezultat sicer lahko 

jemljemo nekoliko z zadržanostjo, saj gre za majhno število anketirancev, kljub vsemu pa to 

ni ravno pohvalno. Poudariti je treba, da v primeru reklamacij nikakor ni vmesno prepiranje, 

prekinjanje stranke, obrambno vedenje, prehitro zaključevanje ali obtoževanje koga drugega v 

podjetju. Naloga zaposlenega je, da se poskuša postaviti v položaj komitenta in na stvari 

gledati iz njegove perspektive. Ne glede na to, čigava je krivda, mora stranka prejeti 

opravičilo in zahvalo za posredovano težavo.  

6.2 Predlogi za izboljšanje učinkovitosti komuniciranja med banko in komitentom 

Predlogi za izboljšanje so:   

Ø Pomembni so prijazen pristop do stranke, svetovanje, pogovor, ugotavljanje strankinih 

potreb, le tako bodo v banki stranki vzbudili občutek zaupanja in bo iz poslovalnice odšla 

zadovoljna ter bo verjela v kakovost storitev. 

Ø Bančni uslužbenec se mora postaviti v vlogo strank, da bi lažje razumel njihove želje in 

potrebe. Razmisliti mora, kako bi sam želel, da ga bančni uslužbenec sprejme in mu 

svetuje. 

Ø S pomočjo pogovora s stranko je zaželeno razbrati, ali ima stranka odprt račun samo pri 

eni banki. V primeru, da ima stranka račun pri več bankah, je treba poskrbeti, da bančni 

uslužbenec stranko prepriča o kakovosti storitev in ponudbe ter jo s tem pripeljati do tega, 

da bo razmišljala o zvestobi samo eni banki, saj računi na več bankah predstavljajo 

strošek (strošek za mesečno vodenje računa). 
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Ø V določenih primerih je pomembna individualna obravnava strank, za kar je treba 

zagotoviti primeren prostor in diskretnost. Pomemben je prilagojen pristop do posamezne 

stranke (nekatere stranke se počutijo v nediskretnih prostorih nelagodno). 

Ø Pridobiti je treba čim več informacij o stranki, kar je v pomoč pri reševanju njenih potreb 

oziroma težav. Vedeti je treba, kaj stranka želi in kaj pričakuje od bančnih uslužbencev, 

saj so ti le tako lahko prepričani, da stranka ne bo razmišljala o odhodu k konkurenčni 

banki. 

Ø Na osnovi informacij o stranki je možno izvesti segmentacijo strank – razdelitev na več 

skupin, glede na določene karakteristike.  

Ø Vzdrževati je treba več stalnih stikov s strankami, tudi po opravljeni storitvi. 

Ø V primeru reklamacij, pritožb je treba priznati napake in poiskati ustrezno rešitev, pri 

čemer sta pomembna povezovanje ter pretok informacij med različnimi organizacijskimi 

deli banke. 

Ø Bančni uslužbenci se morajo redno izobraževati, organizirati čim več praktičnih delavnic 

in slediti novostim na trgu. 

Ø Pomembna sta prenos znanja med delavci in timsko delo – uspeh je odvisen od vseh 

zaposlenih. 

Ø Nujno je dobro sodelovanje med sodelavci in izmenjava izkušenj med poslovalnicami. 

Ø Banka kot ustanova mora poskrbeti, da pride na posameznega bančnika manj komitentov, 

ker se bo le na takšen način lahko popolnoma posvetil stranki. 

Ø Vloga vodje – ta mora biti vzor svojim delavcem, kako pristopati do strank. Vodja mora 

poskrbeti, da ima ob sebi bančne uslužbence, ki s svojo pozitivno energijo, prijaznostjo in 

strokovnostjo v strankah vzbudijo občutek zaupanja ter miselnosti, da so zaželeni in 

pomembni. 

Ø Delovni čas – poslovni čas je treba prilagoditi strankam. 

Ø Delo bančnih komercialistov pri prodajnem pultu morajo opravljati osebe, ki jim 

komunikativnost in pristop do oseb ne povzroča težav.  
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7 SKLEP 

V poglavju o komuniciranju je opredeljeno, da je brez komuniciranja nemogoče živeti. 

Spremlja nas od začetka do konca življenja, praktično na vsakem koraku. Komuniciranje je 

torej ena izmed bistvenih dejavnosti, ki omogoča razvoj posameznika in organizacije. 

Uspešna komunikacija je izrednega pomena tudi na delovnem mestu. Od nje so odvisni 

medosebni odnosi v organizaciji, pa tudi odnosi med bančnimi uslužbenci in komitenti. 

Za zagotovitev uspeha pri prodaji bančnih storitev je nujno osredotočenje na ključne 

dejavnike zadovoljstva v komuniciranju s komitenti: točnost, dostopnost, partnerstvo in 

svetovanje. Upoštevani morajo biti interesi in potrebe komitentov, vzdrževanje stalnih stikov 

z njimi, posebna pozornost mora biti usmerjena v obravnavanje pritožb ali reklamacij. 

Pritožba je priložnost za izboljšanje poslovnih odnosov.  

Z raziskavo na področju komuniciranja med bančnimi uslužbenci in komitenti je bilo 

ugotovljeno, da je na tem področju še veliko odprtega prostora in veliko stvari, kjer obstaja 

možnost izboljšave. To je moč doseči s pomočjo rednega izobraževanja delavcev, z dobrim 

poznavanjem bančnih storitev ter s partnerskim odnosom do zvestih in manj zvestih strank.  

Razvoj bančništva sovpada s tempom vsakdanjega življenja, vedno bolj je usmerjen k 

individualnemu pristopu do komitenta in k uporabi sodobnih bančnih poti. Priča smo vse večji 

specializaciji ponudbe, ob tem pa tudi rasti povpraševanja po bančnih svetovalcih. Prav zato 

prihaja tudi do sprememb v strukturi zaposlenih in organizaciji dela v banki. Konkurenčno 

prednost mora vsaka banka iskati ravno v prilagodljivosti in strokovnosti, kot odgovoru na 

individualne potrebe komitentov. 

Z učinkovitim pristopom in komunikacijskimi dejavnostmi bo zgrajena pozitivna podoba 

Nove KBM, d. d., v luči komitentov, z učinkovitimi marketinškimi odločitvami pa bo tržni 

položaj banke izboljšan.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik za stranke 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STRANKE 

 

1. Račune imate odprte:  

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) V eni banki. 

b) V dveh bankah. 

c) V več bankah. 

 

2. Ali vas uslužbenec, ko stopite v banko ali pred bančno okence, pozdravi? 

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Vedno. 

b) Skoraj vedno. 

c) Skoraj nikoli. 

d) Nikoli. 

 

3. Ko stopite pred bančno okence:  

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Uslužbenec me takoj opazi in pozdravi, če je zaseden, se opraviči. 

b) Uslužbenec še naprej gleda v računalnik in dokler svojega dela ne konča, me ne 

pogleda. 

c) Uslužbenec še naprej govori po telefonu in se ne zmeni zame. 

d) Uslužbenec me zdolgočaseno vpraša, kaj želim. 

e) Uslužbenec se ne zmeni zame in se ukvarja z osebnimi stvarmi. 

f) Uslužbenec se kljub moji prisotnosti še naprej pogovarja s sodelavci. 

 

 

4. Ko opravite svoje bančne storitve vas uslužbenec:  

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Sploh ne pogleda in se takoj začne ukvarjati z naslednjim komitentom. 

b) Rutinsko odzdravi. 

c) Prijazno vpraša, če želite še kaj, in odzdravi. 

 

5. Ali ste zadovoljni s svojo banko?  

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Zelo zadovoljen. 

b) Zadovoljen. 

c) Manj zadovoljen. 

d) Nezadovoljen. 

 



Priloga 1 

 

6. Kaj vas moti pri vaši banki?  

 (Obkrožite najmanj dva najbolj moteča dejavnika.) 

a) Slabe storitve. 

b) Poslovni čas. 

c) Neprijaznost zaposlenih. 

d) Čakalne vrste. 

e) Nezainteresiranost zaposlenih. 

f) Počasnost.. 

g) Drugo. 

 

 

7. Ste že kdaj zamenjali stalno banko z novo?  

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Da 

b) Ne 

 

8. Ali ste kdaj podali reklamacijo na banki? 

 (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

c) Da 

d) Ne 

 

9. Če ste obkrožili DA, povejte, kako vas je sprejel uslužbenec? 

 (Obkrožite odgovor, ki najbolj ustreza.) 

a) Prijazno je poslušal, si zapisal reklamacijo, obljubil hitro rešitev in se opravičil. 

b) Nezainteresirano si je zapisoval reklamacijo in povedal, da jo bo predal v reševanje, 

brez opravičila in pojasnila. 

c) Napadalno, češ, da smo si sami krivi za nastalo napako. 

d) Obrambno, da to ni njegova napaka, da so krivi drugi. 

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
 

 


