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POVZETEK 

V sodobnem svetu, ki ga zaznamuje povezanost ljudi, prostorov in predmetov, se pospešeno 

razvija tehnološko napredno področje telekomunikacij. Področje mobilnih in fiksnih storitev 

kot tudi naprednih digitalnih rešitev širi svoj prostor delovanja. Na slovenskem trgu deluje 

več ponudnikov telekomunikacij (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2), ki 

zavzemajo več kot 90 % tržnega deleža uporabnikov mobilne telefonije. Ponudniki mobilnih 

storitev zagotavljajo ponudbe, izdelke in storitve, ki so kar najbolj prilagojene potrebam in 

željam uporabnikov. Ponudniki mobilnih storitev namenjajo veliko pozornosti raziskovanju 

vedenja potrošnikov, kajti dobro poznavanje potreb in želja potrošnikov prinaša podjetju 

konkurenčne prednosti in uspeh poslovanja. V magistrski nalogi je na podlagi teorije in lastne 

raziskave proučevan linearni odnos med dejavniki zadovoljstva uporabnikov storitev mobilne 

telefonije v Sloveniji in njihovo zvestobo izbranemu ponudniku teh storitev. Empirični del 

naloge razkriva, da so dejavniki, ki so povezani s cenovno politiko, dostopnostjo do sodobnih 

storitev in sodobnimi mobilnimi napravami, najpomembnejši pri določanju zadovoljstva, 

zvestobe in verjetnosti prehoda uporabnikov z enega mobilnega operaterja na drugega.  

Ključne besede: zadovoljstvo, zvestoba, mobilne storitve, ponudnik, uporabniki 

SUMMARY 

In the modern world, characterized by the connection of people, premises and objects, the 

technologically advanced telecommunication sector is developing rapidly. The field of mobile 

and fixed services and advanced digital solutions extends its operating space. There are 

several telecommunications providers on the Slovenian market (Telekom Slovenije, A1 

Slovenija, Telemach and T-2) which represent more than 90% of the market share of mobile 

telephone users. Mobile service providers provide offers, products and services that are tailor-

made to the needs of users. Mobile service providers pay great attention to researching 

consumer behavior, because consumer’s needs, satisfaction and loyalty dictate business 

success of the company. In our master thesis we did a literature review and own survey 

research, where we examined the linear relationship between the satisfaction factors of mobile 

telephone users in Slovenia and their loyalty to the selected provider of these services. The 

empirical part of the thesis revealed that the factors related to pricing policy, accessibility to 

modern services and modern mobile devices, are the most important factors in determining 

customer satisfaction, loyalty and the likelihood of switching users from one mobile operator 

to another. 

Key words: satisfaction, loyalty, mobile services, provider, users 

UDK: 339.162.3:621.395.721.5(043.2) 
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1 UVOD 

V nenehno razvijajočem se svetu zaznamuje področje mobilne telefonije razvoj sodobnih 

digitalnih rešitev, ki so odgovor potrebe uporabnikov. Uporabniki mobilne telefonije vse bolj 

postavljajo v ospredje zahteve po hitrem in učinkovitem načinu komuniciranja. S številom 

uporabnikov se večajo tudi njihove zahteve. V Sloveniji gospodinjstva kot tudi končni 

uporabniki uporabljajo več kot en mobilni telefon, saj je po poročilu AKOS-a (2015a, 15) 

penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo konec drugega četrtletja 

2015 znašala 113 %. Iz tega lahko sklepamo, da je trg mobilne telefonije v Sloveniji že precej 

zasičen. Konkurenca v mobilnem segmentu je močna, značilno je intenzivno uvajanje novih 

storitev in najsodobnejših tehnoloških rešitev. Uporabniki mobilne telefonije že dolgo niso 

več zadovoljni le z govornimi in sporočilnimi storitvami. V segmentu mobilne telefonije 

vlada izrazit trend, da uporabniki od izbranega operaterja pričakujejo različne rešitve, med 

katerimi je na prvem mestu izpostavljen dostop do interneta. Ker uporabniki pričakujejo od 

operaterjev vedno naprednejše in sodobnejše storitve, mobilna telefonija pridobiva vodilno 

vlogo pri uvajanju novih naprednih in sodobnih storitev (AKOS 2015a, 13). 

Za ponudnika storitev je razumevanje zadovoljstva in zvestobe porabnikov zelo pomemben 

dejavnik uspeha poslovanja. Še posebej to velja v panogi mobilnih telekomunikacij, v kateri 

rast obsega poslovanja (oziroma število uporabnikov) ni več možna tako kot v preteklih letih 

zaradi rasti trga, ampak vedno bolj zaradi prevzemanja uporabnikov od drugih ponudnikov 

(Tomšič 2015, 1).  

Prehajanje uporabnikov za ene ponudnike pomeni pridobivanje novih uporabnikov, za druge 

pa izgubo uporabnikov. Pojavu odhoda uporabnikov, ki ima negativne ekonomske učinke, 

rečemo s tujko churn. Raziskave v panogi mobilnih telekomunikacij kažejo, da zadovoljni 

uporabniki manj menjujejo ponudnike – imajo nižji churn in višjo zvestobo (Svenden in 

Prebensen 2013; Gustafsson, Johnson in Roos 2005, 210). Zadovoljstvo in zvestoba 

uporabnikov sta povezana z zaznavanjem kakovosti storitev. V primeru, da uporabnik s 

storitvijo ne bo zadovoljen, podjetje pa bo pri pomanjkljivi izvedbi vztrajalo, bo uporabnik 

poskušal doseči izpolnitev svojih potreb z zamenjavo ponudnika (Angelova in Zekiri 2011, 

27). 

Kakovost opravljene storitve je povezana z zadovoljstvom uporabnika in posledično se kaže v 

zvestobi do ponudnika storitev. Za uspešno poslovanje ponudnika storitev je pomembno, da 

redno spremlja zadovoljstvo in zvestobo svojih uporabnikov, kajti na ta način se lahko 

pravočasno odzove na spremembe in prilagodi strategije trženja. Tako zadovoljstvo kot 

zvestobo uporabnikov prištevamo med pomembne dejavnike, ki vplivajo na ugled in poslovne 

rezultate.  
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Zaradi intenzivnega boja ponudnikov za uporabnike na trgu mobilne telefonije je zanimivo in 

pomembno izvesti raziskavo, ki se nanaša neposredno na dejavnike zadovoljstva in zvestobe 

(nakupno vedenje).  

1.1 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je proučiti povezanost med dejavniki zadovoljstva uporabnikov 

storitev mobilne telefonije v Sloveniji in njihovo zvestobo izbranemu ponudniku teh storitev.  

V magistrski nalogi smo zastavili naslednje raziskovalne cilje: 

 proučiti vlogo in pomen trženja pri poslovanju podjetja; 

 pregledati teoretične osnove zadovoljstva uporabnikov mobilnih storitev in izdelkov 

mobilne telefonije; 

 pridobiti stališča potrošnikov o njihovih pričakovanjih in ponudbi ter zadovoljstvu s 

storitvami in izdelki mobilne telefonije; 

 definirati ključne dejavnike, ki vplivajo na odločitve potrošnika za nakup storitev in 

izdelkov pri določenem ponudniku; 

 identificirati najpomembnejše dejavnike zadovoljstva in zvestobe za uporabnike mobilnih 

storitev; 

 predlagati trženjske strategije za zmanjševanje odliva in povečevanje zvestobe obstoječih 

uporabnikov za ponudnike mobilnih storitev. 

1.2 Raziskovalne domneve 

V okviru magistrske naloge smo želeli preveriti naslednje domneve, na katere smo odgovorili 

s pomočjo empirične analize (statistične analize anketnega vprašalnika). 

Domneva 1: Cenovna politika vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s storitvami ponudnika. 

Obrazložitev: Eden od razlogov za menjavo ponudnika mobilnih storitev je intenzivno tržno 

komuniciranje ponudnikov v smislu promocijske prodaje. Ob nižjih cenah storitev določenega 

ponudnika se uporabniki odločijo zanj, ko pa se njegove promocijske aktivnosti končajo in z 

njimi prične drugi ponudnik, ga uporabniki preprosto zamenjajo. Po Jengu in Baileyju (2012) 

je cena storitev še vedno glavni motivator ohranjanja števila uporabnikov, ni pa to vedno edini 

razlog (za zadržanje uporabnikov). Danaher (2002) ugotavlja, da ima cena storitev velik 

učinek na zvestobo uporabnikov. Tudi raziskava Jahanzeba in Jabeena (2007) kaže, da je 

nezadovoljstvo uporabnikov s cenovno politiko in sodobnimi storitvami povezano z njihovo 

nezvestobo do ponudnika storitev. 

Nadalje Chakraborty in Sengupta (2014) ter Santouridis in Trivellas (2010) ugotavljajo, da je 

cenovna politika eden od poglavitnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev, ki ga 
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mora vsako podjetje, z željo ostati konkurenčno, upoštevati. Pri merjenju zadovoljstva kupcev 

se običajno upošteva želene storitve in ceno, ki so jo kupci pripravljeni plačati za te storitve.  

Vukasović (2012, 213) navaja, da podjetje lahko postavi ceno do te stopnje, da bo cena le 

preživela na trgu, kar pomeni, da krije le variabilne stroške ali pa se odloči za metodo, kjer 

postavi ceno glede na to, v koliki meri so potrošniki pripravljeni plačati izdelek ali storitev. 

Potočnik (2005, 223) trdi, da je cena najbolj prilagodljiva med vsemi spremenljivkami 

trženjskega spleta ter podjetja lažje in hitreje prilagodijo ceno izdelka ali storitev, kot pa 

spremenijo izdelek ali storitev in prilagodijo trženjsko strategijo.  

Informacije o ceni izdelka ali storitev potrošniki uporabljajo kot zunanjo lastnost in kot 

kazalnik kakovosti ter koristi izdelka ali storitev (Vukasović 2012, 212).  

Domneva 2: Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije vpliva na posameznikovo 

zadovoljstvo s storitvami ponudnika. 

Obrazložitev: Področje mobilne telefonije je podvrženo pogostim tehnološkim nadgradnjam, 

zato uporabniki storitev mobilne telefonije pričakujejo (od svojih ponudnikov), da sledijo 

tehnološkim novostim (izboljšavam storitev) ter svojim uporabnikom le-te zagotavljajo. Negi 

(2009) ter Rahman, Haque in Ahmad (2011) ugotavljajo, da so sodobne storitve mobilne 

telefonije (tj. kakovost omrežja) eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki jih je treba 

upoštevati pri celotnem ocenjevanju stopnje zadovoljstva uporabnikov. Chen idr. (2011) 

trdijo, da lahko slaba kakovost omrežja vodi v nezadovoljstvo uporabnikov mobilnih storitev, 

ki jih nudi ponudnik, kar se kaže v povečanju števila pritožb. 

Domneva 3: Ponudba sodobnih mobilnih naprav vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s 

storitvami ponudnika.  

Obrazložitev: Uporabniki se v primeru nezadovoljstva z mobilnim operaterjem po poteku 

naročniškega razmerja ali pogodbe odločijo za zamenjavo ponudnika. Pogosto naveden razlog 

menjave (glede na poročila Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, kot npr. 

(AKOS 2014)) je glede na ostale ponudnike slabša ponudba mobilnih naprav. Za to dimenzijo 

so najbolj dovzetni mlajši uporabniki oziroma uporabniki storitev mobilne telefonije, ki so 

pripravljeni za sodobnejšo napravo čakati v vrsti pred vrati prodajalne ter sprejeti tudi izredno 

ostre plačilne pogoje (t. i. »must have« buyers) (Kimilogu, Nasir in Nasir 2010, 404). 

Berger, Draganska in Simonson (2007) menijo, da zadovoljstvo potrošnikov načeloma temelji 

na večjem naboru izdelkov ali storitev in ne na ohranjanju pogojev uporabe. Dirisu, Iyola in 

Ibidunni (2013) trdijo, da je zadovoljstvo uporabnikov pogojeno z raznolikostjo izdelkov. 

Uporabniki so za izdelke, ki bodo zadostili željam in pričakovanjem (npr. glede velikosti, 

stila, okusa, potrebe itd.), pripravljeni plačati več. Raznolikost izdelkov ali storitev 

pomembno vpliva na uporabnike, posebno na mlade, ki bolj od cene upoštevajo vrednost, ki 
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jim jo doprinese koriščenje določenega izdelka ali storitve, spregledati pa ne smemo tudi 

razlikovalnih značilnosti, ki jih ima določen izdelek ali storitev (Kodama 2011).  

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Za pridobitev teoretičnih podatkov smo proučili dostopno literaturo in pri tem uporabili 

metodo kompilacije pri predstavitvi uporabnikov, opredeljevanju pomena in dejavnikov 

zadovoljstva in zaupanja ter merjenja obeh konstruktov. S pomočjo metod analize in sinteze 

smo razčlenjevali in povzemali izsledke znanstvenoraziskovalnega dela drugih avtorjev, torej 

opazovanja, stališča, sklepe in spoznanja. Uporabili smo primerjalno metodo tako pri 

raziskovanju mobilnih operaterjev kot tudi pri obravnavi dejstev, procesov, pojavov in 

odnosov. 

Empirični del naloge za pridobivanje informacij in mnenj uporabnikov smo izvedli z 

eksplorativno ali s poizvedovalno raziskavo, katere namen je zbiranje in obdelava podatkov 

ter preverjanje domnev. Uporabili smo metodo spletnega anketiranja. S pomočjo spletnega 

vprašalnika, katerega smo med anketirance razdelili s pomočjo uporabe socialnih omrežij in 

po sistemu snežne kepe, ki spada med namenske vzorce, smo pridobili primarne podatke. 

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS in grafično 

predstavili z uporabo Microsoft Excela. Vzorec so sestavljali polnoletni prebivalci Republike 

Slovenije, ki različno pogosto uporabljajo storitve mobilne telefonije.  

Pri preverjanju domnev smo uporabili statistične metode analize podatkov, kot sledi po 

posamezni domnevi: 

 domnevo 1 (»Cenovna politika vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s storitvami 

ponudnika.«) smo preverjali s pomočjo enostavne linearne regresije med posameznikovo 

oceno zadovoljstva, izraženo na Likertovi lestvici (1–5), in zadovoljstvom s cenovno 

politiko pri izbranem ponudniku storitev mobilne telefonije; 

 domnevo 2 (»Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije vpliva na posameznikovo 

zadovoljstvo s storitvami ponudnika.«) smo preverjali s pomočjo enostavne linearne 

regresije med posameznikovo oceno zadovoljstva, izraženo na Likertovi lestvici (1–5), in 

zadovoljstvom z dostopom do sodobnih storitev pri izbranem ponudniku storitev mobilne 

telefonije; 

 domnevo 3 (»Ponudba sodobnih mobilnih naprav vpliva na posameznikovo zadovoljstvo 

s storitvami ponudnika.«) smo preverjali s pomočjo enostavne linearne regresije med 

posameznikovo oceno zadovoljstva, izraženo na Likertovi lestvici (1–5), in 

zadovoljstvom s ponudbo sodobnih mobilnih naprav pri izbranem ponudniku storitev 

mobilne telefonije. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke so naslednje: 

 cenovna politika, ponudba sodobnih mobilnih naprav in ponudba sodobnih mobilnih 

telefonov so v linearnem odnosu z zadovoljstvom posameznikov; 

 s pomočjo raziskave lahko ponudniki naročniške mobilne telefonije lažje sledijo in 

zadovoljujejo želje in potrebe svojih uporabnikov ter spremljajo odzive na nove in 

obstoječe storitve oziroma izdelke. 

Omejitve raziskave so:  

 potrošnik oziroma uporabnik storitve je pri izbiri mobilne telefonije izpostavljen 

različnim ponudbam, med katerimi so predplačniške ponudbe, osebne naročniške 

ponudbe, poslovna naročniška razmerja, družinski paketi, ponudbe, vezane v 

najrazličnejše pakete s televizijo, z internetom ipd. Med raziskovanjem se bomo omejili 

na uporabnike, ki izbirajo in uporabljajo osebno naročniško mobilno telefonijo; 

 omejitev raziskave je velikost vzorca oziroma števila anketirancev. Rezultati zaradi 

majhnega števila anketirancev (pričakovana velikost je 250 anketirancev, starejših od 18 

let) niso reprezentativni, vendar omogočajo dovolj zanesljive smernice za nadaljnje 

raziskovanje. Vzorec bo priložnosten; 

 vprašljiva je tudi zunanja in notranja veljavnost merjenja, saj gre pri anketiranju za 

trenutni posnetek subjektivne percepcije anketiranca glede zaupanja in zadovoljstva, ki ga 

anketiranec goji do mobilnega operaterja v trenutku spraševanja in v stanju njunega 

specifičnega medsebojnega odnosa. 
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2 STORITVE MOBILNE TELEFONIJE 

V nadaljevanju predstavljamo kratko zgodovino razvoja mobilne telefonije. Najprej bomo 

mobilno telefonijo opredelili in predstavili njen razvoj, nato pa bomo podrobno predstavili in 

opisali trg in tržne razmere mobilne telefonije v Sloveniji. 

2.1 Mobilna telefonija: opredelitev storitev in razvoj 

S potrebami ljudi po prenašanju informacij na daljavo se je pričel razvoj telekomunikacij. 

Pred izumitvijo elektromagnetnih telekomunikacij so poznali različne načine prenosa sporočil 

na daljavo, iz katerih se je kasneje razvila poštna služba. Ključna slabost takega načina 

dostave sporočil je bila v njeni počasnosti, ker je vezana na fizičen prenos dokumenta iz 

enega kraja v drugega. Že v starih kulturah so zato uporabljali alternativne načine: v starem 

Egiptu so tako uporabljali sistem prenosa z uporabo megafonov, v stari Grčiji heliograf, to je 

sistem, ki je deloval na principu prižiganja ognjev, ameriški Indijanci pa so v ta namen 

uporabljali dimne signale in bobne. Tudi v naših krajih so v času turških vpadov uporabljali 

sistem kurjenja kresov, s katerimi so opozarjali pred Turki. Taki sistemi so bili bistveno 

hitrejši za prenos sporočil, kot je bil možen s pomočjo golobov. Nabor sporočil, ki jih je bilo 

mogoče prenesti, je bil močno omejen, hkrati pa je bila omejena njihova dolžina. Taki sistemi 

so bili uporabni le za prenos nujnih in kratkih sporočil. Zakurjen kres na gori je lahko pomenil 

le, da Turki prihajajo, ni pa bilo mogoče na ta način sporočiti števila vojakov in kam gredo 

(Tomažič, 2002). 

Kristan Bajželj (2015, 8) ob tem navaja, da se je  

z vzponom industrijske dejavnosti se je vedno bolj kazala potreba po hitrem in zanesljivem 

prenosu obvestil na daljavo. Poskušali so odkriti predvsem takšno rešitev prenosa, pri kateri bi 

bila oddaja in sprejem sporočila istočasna, to je brez izgube časa. 

Po njegovo (Kristan Bajželj 2015, 8) so se uporabniki  

razen za prenos znakov na daljavo vedno tudi živo zanimali za prenos glasu oziroma govora na 

daljavo. Področje, ki se ukvarja s to problematiko, se imenuje telefonija, ki se je razvila v 19. 

stoletju po tem, ko je prišlo do nekaterih pomembnih izumov na področju elektrike. Sledil je 

nagel in dinamičen razvoj, ki mu še danes ni videti konca. Telefonija je prodrla v vsak kraj na 

zemlji, v vsako mesto, v vsako vas, skoraj v vsako hišo. Omogoča istočasno oddajo in sprejem 

govora na dveh različnih, med seboj poljubno oddaljenih mestih ter povezuje kraj s krajem, 

državo z državo, kontinent s kontinentom. Postala je merilo gospodarskega in intelektualnega 

napredka sleherne države in naroda, kjer zavzema pomembno mesto v proizvodni in družbeno-

ekonomski dejavnosti /…/. 

Levanič (1999, 40-44) navaja, da so bil osnovni principi  
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potrebni za izum telefona, bili znani že okoli leta 1831, vendar je šele leta 1854 Bourseul 

predlagal, da bi se mogoče lahko zvok prenašal na daljavo z uporabo elektrike. Od takrat je 

moralo preteči kar 22 let, da so to njegovo zamisel zares uresničili. V tistem času so se ljudje 

navduševali predvsem za telegraf, ki ga je leta 1937 izumil Samuel Morse in je za ta način 

komuniciranja razvil tudi Morsovo abecedo. 

Glede na Levaniča (1999, 40-44) sta se z razvojem telefonije ukvarjala dva inovatorja: 

Alexander Graham Bell in Elisha Gray.  

Telefon kot prvotna naprava je bil zelo preprost in je omogočal brezhiben prenos govora, vendar 

le na sorazmerno kratke razdalje. Ker pa je dokaj slabo prenašal zvok, ga je Bell pričel hitro 

izboljševati in pri tem uporabil elektromagnetni oddajnik, kovinske membrane in trajni magnet. 

Zelo pomembno vlogo pri razvoju telefona ima ameriški elektrotehnik Thomas Alva Edison, ki je 

leta 1877 patentiral izboljšan oddajnik, ki je pomembno prispeval k večji uporabnosti telefona. 

Mikrofon je omogočil okoli stokratno povečanje zvočne energije, kasnejša uporaba 

transformatorja na strani mikrofona pa je omogočila prenos govora na znatno večje razdalje. Tako 

je od prijave patenta leta 1876 moralo preteči celih 20 let, da so Bell in drugi znanstveniki pri 

telefonu odkrili in razvili tako funkcionalnost, ki je bolj ali manj nespremenjena ostala vse do 

današnjega časa /…/ (Levanič 1999, 40–44). 

Kristan Bajželj (2015, 9) opisuje nadaljnji razvoj, ki je pripeljal  

do iznajdbe avtomatske telefonske centrale, ki jo je leta 1891 patentiral Američan Almon 

Strowger. Avtomatična stikala so omogočala povezovanje klicev brez pomoči telefonistov in so 

tako ljudje lahko sami zavrteli želeno telefonsko številko. Prva avtomatska telefonska centrala za 

1000 naročnikov je začela obratovati leta 1892 v mestu La Port v ZDA, /…/, medtem ko je bila 

montirana prva avtomatska telefonska centrala leta 1908 v Hildeseimu na Bavarskem. V bivši 

Jugoslaviji je začela delovati prva avtomatska telefonska centrala leta 1927 v Ljubljani, sledile pa 

so ji še centrale v Zagrebu, Novem Sadu, Skopju, Beogradu in drugje. Prva avtomatska omrežna 

skupina v Sloveniji pa je bila montirana leta 1936 na Bledu /…/ (Kristan Bajželj 2015, 9). 

Na poti razvoja telefona pa Kristan Bajželj (2015, 9) opozarja še na pomemben  

izum elektronke, ki je leta 1906 uspel Američanu Leeju De Forestu. Slabljenje signala, ki je bilo 

do takrat glavna ovira pri premagovanju velikih razdalj, je bilo s tem odpravljeno. Približno 40 let 

je moralo preteči, da so bili razviti dovolj trajni in trpežni ojačevalci signala, ki so omogočili 

povezave tudi med celinami sveta. Tako je prvi komercialni transatlantski telefonski kabel leta 

1956 povezal Škotsko z Novo Fundlandijo, sledili so pomorski kabli med državo Washington in 

Aljasko, med Kalifornijo in Japonsko ter med ZDA in Francijo. /…/ Svet se je pričel spreminjati 

v globalno vas in danes lahko samo preprosto odtipkamo želeno telefonsko številko in stik s 

katerim koli kotičkom na zemlji je vzpostavljen. Nadaljnji razvoj je šel predvsem v smeri 

povečevanja telefonske mreže, uvajanja avtomatskih telefonskih central, prehajanja iz analognih 

v digitalno prenašanje podatkov, izboljševanje telefona, uvajanja telekomunikacijskih satelitov in 

mobilne telefonije /…/ (Kristan Bajželj 2015, 9). 
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Nastanek razvoja mobilne telefonije sega že v 19. stoletje, komercialni začetki pa segajo v 

leto 1946. Sprva so bili ti sistemi namenjeni predvsem ozkemu krogu – vladnim službam, 

gasilcem itd. Mobilni sistemi so sprva delovali na principu dvosmernih radijskih 

sprejemnikov, kasneje pa na principu konvencionalnega radijskega sistema – z anteno, ki je 

pokrivala določeno območje. V 70. letih so številna podjetja razvijala svoje sisteme in 

mobilne telefone. Motorola je razvila opremo po zgledu konvencionalnega radijskega sistema. 

Kot navaja Anderle (2006), je centralno postavljena antena pokrila širok del mesta. Mobilniki, 

vsi radijski telefoni, ki so jih vgradili v avtomobile, so komunicirali s sprejemniki, 

postavljenimi v mestu. Večina jih je bila vgrajenih v avtomobile, predvsem zaradi velikosti in 

okornosti. Prvi pravi mobilni telefon je izdelala Motorola (»Mark 12«), ki je še vedno bil 

velik, tehtal pa je več kot kilogram, hkrati z njim pa so se pojavili tudi prvi (ročno izdelani) 

prenosni telefoni, ki so zasedli le poslovni kovček in bili namenjeni zaprtemu poslovnemu 

krogu uporabnikom. Za izumitelja mobilnega telefona v pravem pomenu besede, takšnega, s 

katerim so se ljudje lahko sprehajali po ulici, ne pa imeli montiranega v avtu, velja dr. Martin 

Cooper (Motorola). Da so prvi prenosni telefon ponudili širši javnosti, so porabili 90 

milijonov dolarjev in celih 15 let dela. Od tedaj je prišlo do prave prenosne revolucije, saj so 

nastajale nove in nove proizvajalke mobilnih aparatov, zaradi tega je prišlo do bliskovitega 

razvoja mobilnih sistemov (Anderle 2006, 4–6).  

Mobilni sistemi in komunikacija so bili sprva nekakšno pomožno sredstvo v določenih težko 

dostopnih krajih in regijah, kjer ni bilo mogoče postaviti in razviti žične infrastrukture. 

Občutek mobilnosti in prostega gibanja ter hkratno komuniciranje z drugimi sta človeku dokaj 

naravna in pisana na kožo. To je bil tudi povod za razvoj različnih mobilnih sistemov in več 

generacij mobilne telefonije, ki so se skozi čas nadgrajevali in komercializirali. V 

nadaljevanju so opisane posamezne generacije mobilnih sistemov: 

 prva generacija mobilne telefonije (1G): začetek mobilne telefonije sega v pozna 

osemdeseta leta v Skandinavijo, ko je komercialno uporabo doživela prva generacija 

mobilnega analognega sistema NMT (Nordic Mobile Telephony). Kmalu so ga 

vzpostavile še druge države. Podjetja so povečini razvijala NMT-sisteme za vojaško 

industrijo, nato pa so priredila tehnologijo za civilne namene. Storitve so omogočale le 

klice, pošiljanje sporočil in prenos podatkov nista bila mogoča. Cena priključka na 

omrežje je bila zelo nedostopna, saj je bilo število uporabnikov omejeno in zato 

dosegljivo predvsem za poslovne uporabnike (Sodnik in Tomažič 2006, 13–14); 

 druga generacija (2G): nezdružljivost analognih mobilnih sistemov je bila eden 

glavnih razlogov, da so leta 1987 največji svetovni telekomunikacijski ponudniki 

podpisali pogodbo o vzpostavitvi globalnega enotnega sistema digitalnih mobilnih 

komunikacij GSM (Global System Mobile). Sledila je prava revolucija na področju 

telekomunikacij, saj je padec cen storitev omogočil rekordno rast uporabnikov 

mobilnih telefonov. Prednost tega sistema je v popolni digitalni tehnologiji, ki 

omogoča boljšo kakovost prenosa govora, varovanje podatkov in uvajanje 
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dopolnilnih storitev (pošiljanje sporočil SMS). Novost je bila tudi uvedba SIM-

kartic. Največja prednost sistema GSM je bila vsekakor povezljivost, ki je 

omogočala, da se posamezna nacionalna omrežja povezujejo med seboj v globalno 

omrežje. Mednarodno gostovanje uporabnikov mobilne telefonije (angl. roaming) v 

mobilnih sistemih v tujini je poleg mobilnosti največ prispevalo k uspehu sistema 

GSM po vsem svetu (Monitor 2012); 

 vmesna, druga in pol generacija (2,5G): razvoj se je nadaljeval proti koncu 

devetdesetih, ko je bila velika potreba po prenosu drugih vrst podatkov (slikovnih 

sporočil MMS) in ne samo govora. Gre za nadgradnjo druge generacije. Glavna 

lastnost je paketna komutacija zaradi podatkovno usmerjene komunikacije. 2G in 

2,5G sta danes še vedno aktualni, saj prva generacija skrbi za prenos govora, druga 

pa za nadgradnjo storitev, kot so brskanje po internetu in pošiljanje pošte po 

elektronski pošti. Najbolj znani predstavniki so nedvomno tehnologije EDGE 

(Enhanced Data Rates for Global Evolution), GPRS (General Packet Radio Service), 

HSCSD (High Speed Circut Switch Data) itd. (Sodnik in Tomažič 2006, 14); 

 tretja generacija (3G): z novim tisočletjem se je začel tudi nagel razvoj tretje generacije 

UMTS (Universal Mobile Telephony Service), ki je tehnološko dodobra poenotila večji 

del sveta, pomembne razlike so nastopile v frekvenčnih območjih uporabe. V tem 

primeru ne gre za nadgradnjo iz 2,5G- v 3G-sistem, ampak gre za popolnoma nov, ločen 

in neodvisen sistem. Ta tehnologija uvaja številne novosti glede načina prenosa podatkov, 

saj gre za veliko večje prenosne hitrosti, ki prinesejo novo revolucijo mobilne telefonije. 

Z uporabo UMTS-a omogoča prenos videoklicev, hitrejši prenos multimedijske vsebine 

in drugih aplikacij, ki zahtevajo hitrejši prenos, kot na primer dostop do spletnih strani z 

bogato vsebino (Sodnik in Tomažič 2006, 14); 

 sledi ponovno vmesna, tretja in pol generacija (3,5G): gre za nadgradnjo tretje generacije 

z razvojem tehnologije HSPA (High Speed Packet Access), ki omogoča hitrejše prenosne 

hitrosti, in sicer nekaj megabitov na sekundo v obeh smereh (Mlinar 2014a, 45); 

 četrta generacija (4G): zaradi vse večjih zahtev po hitrosti in zmogljivosti omrežja je 

prišlo do nadaljnjega razvoja hitrih mobilnih podatkovnih sistemov. Pojavljale so se nove 

in nove različice standardov. Tako so še nepravo četrto generacijo mobilnih sistemov 

(3,9G) poimenovali LTE (Long Term Evolution). Določilo za četrto pravo generacijo je 

pripravila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) v svojem sektorju pod nazivom 

IMT-Advanced. Priprave standardov za LTE in LTE Advanced pa potekajo v okviru 

projekta 3GPP. V javnosti se 4G in LTE pogosto uporabljata kot sinonim, vendar to 

dejansko nista. 4G predstavlja priporočilo ITU, LTE pa je družina standardov, ki jih 

pripravlja 3GPP. Najnovejša različica standardov nosi naziv LTE Advanced, iz leta 2010 

je ta različica v celoti ustrezala priporočilom za 4G. Pri tem sistemu ne gre za popolnoma 

nove koncepte in tehnologije, temveč za postopno evolucijo radijskih dostopnih omrežij. 

Od tod tudi ime LTE. 4G temelji na širokopasovnih multimedijskih storitvah, večji 

mobilnosti in prilagojenosti uporabnika (Monitor 2012); 
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 zadnja je peta generacija (5G): v času, ko države šele uvajajo četrto generacijo mobilnih 

komunikacij (4G), se marsikomu zdi prehitro govoriti o peti generaciji (5G). 

Standardizacija se še ni dobro začela, saj se še vedno dopolnjujejo standardi četrte 

generacije, katerih omrežja se danes pospešeno gradijo po vsem svetu. Države, ki so 

informacijsko in komunikacijsko korak pred ostalimi (kot Južna Koreja), že pospešeno 

vlagajo v naslednjo generacijo. Zavedajo se namreč izjemne prednosti biti na nekem 

področju prvi. Mlinar (2014b, 55) poudarja, da je Južna Koreja  

/…/ v zadnjem obdobju namenila peti generaciji mobilnih komunikacij milijardo in pol 

dolarjev, ki naj bi bilo za komercialno uporabo razvito do leta 2020, prvo testno omrežje pa 

bo predvidoma v uporabi že leta 2017. 

Pomembno vlogo ima tudi Evropska komisija, ki je  

namenila razvoju pete generacije 50 milijonov evrov. Predvideva pa se, da bo omrežje 5G 

vključevalo zadnje tehnološke dosežke na področju telekomunikacije, ki jih že ali pa jih še 

bodo uporabljale aktualne generacije mobilnih in stacionarnih komunikacij. Glavne 

prednosti pete generacije bodo predvsem v večji prenosni hitrosti (vsaj 10 Gb/s) (Mlinar 

2014b, 55). 

Mlinar (2014b, 55) ob tem pojasnjuje, da bo moralo  

z vidika uporabnosti in varnosti omrežje 5G delovati kot skupek vseh predhodnih omrežij in 

frekvenčnih območij oziroma kot eno inteligentno omrežje. V takem omrežju bo centralna 

omrežna inteligenca uporabnika vedno priklopila na optimalno tehnologijo in optimalen 

frekvenčni pas. V novejšem priporočilu ITU so opisani cilji in usmeritve omrežij 

prihodnosti. Ti štiri glavni segmenti, ki opisujejo omrežja prihodnosti, so: storitve, podatki, 

okolje ter socialna dejavnost in gospodarstvo (Mlinar 2014b, 55). 

Zaključimo lahko, da lahko od sistemov prihodnosti pričakujemo, da bodo zadovoljili potrebe 

uporabnikov po vedno večjih količinah prenesenih podatkov, večji varnosti, hitrosti dostopa, 

lokacijski neodvisnosti, pri čemer ne bi bila potrebna velika vlaganja operaterjev. Omrežja 

prihodnosti morajo biti univerzalna in prirejena po meri posameznika ter morajo omogočati 

konkurenco in dovolj prihodka. Danes so telekomunikacije precej več kot le telefonija. Počasi 

prehajamo v fazo, ko je količina prenesenih podatkov (brskanje po internetu, prenašanje 

datotek, videovsebine itd.) v omrežjih precej večja, kot je količina osnovnega govornega 

prometa, pa še ta se vedno bolj seli v svet internetnega protokola (IP).  

Trend gre torej v smer povečevanja podatkovnega prometa prav po zaslugi telefonije IP in 

tako imenovani povrhnjih storitev OTT (angl. over-the-top), kot so govorne aplikacije, med 

katere uvrščamo Skype, WhatsApp, Viber itd. Mlinar (2014b, 53) ob tem še prav posebej 

poudarja, da je misel Theodora Sizerja, vodje brezžičnega razvoja v podjetju Bell Labs, še 

kako pomembna. Ta namreč pravi, da je treba pri snovanju in razvoju omrežij pete generacije 

(5G) misliti na generacijo uporabnikov, ki so bili rojeni po letu 2000. Po Seizerju je to 
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generacija, ki ni nikoli slišala za žični telefon ali si telefona delila s starši, generacija, ki se ji 

ni treba zapomniti nobene številke, generacija, ki pozna le svet, kjer je nenehno brezžično 

povezana. Kot zaključuje Seizer, bo ta generacija masovno uporabljala storitve pete 

generacije, ki jim bodo v polni obliki na voljo okrog leta 2025. 

Preglednica 1: Generacije mobilnih sistemov od 1G do 5G in njihove lastnosti 

Generacija Lastnosti  

 Leto Standard Tehnologija Pasovna širina Prenosna hitrost 

1G 1981 NMT, 

AMPS, 

TACS 

Analogna – – 

2G 1991 GSM, 

GPRS, 

EDGE 

Digitalna Ozkopasoven 

sistem 

Do 80–100 kb/s 

3G 2001 UMTS, 

HSPA 

Digitalna Širokopasoven 

sistem  

Do 2 Mb/s 

4G 2010 LTE, LTE 

Advanced 

Digitalna Mobilen 

širokopasoven 

sistem 

Uporabniška 

izkušnja, 

podobna kot pri 

xDSL 

5G 2010–

2030 

- Digitalna Vedno povezan  Uporabniška 

izkušnja, 

podobna kot pri 

optiki 

Vir: Mlinar 2014a, 46. 

V začetku 80. let prejšnjega stoletja so se množično pojavile brezžične komunikacije, vendar 

pa so bile omejene po posameznih državah ali pa samo po delih držav. Prenosne hitrosti v 

vseh generacijah mobilnih sistemov oziroma omrežij so zajete na sliki 1. 
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Slika 1: Generacije mobilnih sistemov od 1G do 5G in hitrost prenosa mobilnih 

podatkov  

Vir: Mlinar 2014a, 45. 

2.2 Trg mobilne telefonije v Sloveniji 

Svet telekomunikacij je zagotovo prihodnost industrije, zato ne preseneča dejstvo, da so 

telekomunikacije predmet zanimanja tako vlad, raziskovalcev in znanstvenikov kot tudi 

različnih poslovnih investitorjev. Zato v nadaljevanju predstavljamo trg mobilne telefonije v 

Sloveniji. 

2.2.1 Opis tržnih razmer 

Na slovenskem trgu deluje sedem ponudnikov storitev mobilne telefonije, od katerih nekateri 

uporabljajo lastno telekomunikacijsko infrastrukturo, drugi so preprodajalci storitev in 

paketov določenega ponudnika. Ponudnike storitev delimo na naslednje skupine (Portal 

Mobilna telefonija 2017): 

 operaterji mobilnega omrežja z lastno infrastrukturo: razpolagajo z odločbo o dodelitvi 

radijskih frekvenc, kar omogoča uporabo frekvenčnega dodeljenega spektra in radijskega 

ter jedrnega dela mobilnega omrežja, ki omogoča ponujanje storitev. Pri mobilnem 

ponudniku njegova veleprodajna enota zagotavlja maloprodajni enoti storitve za potrebe 

delovanja na maloprodajnem trgu. V to skupino spadajo štirje največji slovenski 

ponudniki, ki uporabljajo lastno omrežje in imajo sklenjene medomrežne pogodbe z 

drugimi operaterji, sami usmerjajo promet in za uporabnike na svojem omrežju 

zaključujejo klice, razpolagajo z dodeljenim številskim blokom in kodo mobilnega 

omrežja, uporabljajo lastne SIM-kartice, imajo lastne pogodbe o mednarodnem 

gostovanju za uporabnike omrežja, tržijo in zagotavljajo lastne storitve, ki jih prodajajo 

pod svojo blagovno znamko; 

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000
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Prenosne hitrosti v generacijah 1G do 5G (Mb/s) 
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 operaterji navideznega mobilnega omrežja: podobni so operaterjem mobilnega omrežja, 

le da ne razpolagajo z lastnim radijskim omrežjem, ki omogoča večji del potrebne 

infrastrukture za nudenje storitev pod lastno blagovno znamko. Uporabljajo lastne 

medomrežne povezave z ostalimi ponudniki mobilne telefonije; 

 ponudniki storitev/preprodajalci: preprodajalci ne razpolagajo z odločbo o dodelitvi 

radijskih frekvenc in nimajo frekvenčnega spektra, prav tako nimajo lastnega jedrnega 

omrežja, ki bi omogočalo usmerjanje in zaključevanje klicev za uporabnike. Delujejo kot 

podjetja, ki si veleprodajnih storitev ne zagotavljajo, ampak jih kupuje na 

medoperaterskem trgu. Preprodajalci nimajo sklenjenih medomrežnih pogodb z drugimi 

operaterji, ne uporabljajo lastnih SIM-kartic, ampak jih samo prodajajo pod lastno 

znamko. Poleg tega nimajo sklenjenih lastnih pogodb o mednarodnem gostovanju za 

svoje uporabnike. Samostojno tržijo in zagotavljajo lastne storitve, ki jih prodajajo in 

oglašujejo pod svojo znamko. Storitve se praviloma ne razlikujejo veliko od storitev 

operaterja mobilnega omrežja; 

 preprodajalci paketov: preprodajalci paketov ponujajo storitve mobilne telefonije na 

maloprodajnem trgu kot ločene blagovne znamke infrastrukturnih operaterjev, 

samostojno ali v povezavi z drugimi podjetji (primer je Spar Mobil, ki je trgovska 

blagovna znamka v supermarketih Interspar). 

Preglednica 2 prikazuje ponudnike mobilnega omrežja v Sloveniji, med katere prištevamo 

Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2. Pri tem navajamo pojasnilo, da je 

Simobil v začetku leta 2017 izvedel prehod s svoje trenutne blagovne znamke na novo 

znamko A1 in se preimenoval v A1 Slovenija. Gre sicer za znamko avstrijskega 

telekomunikacijskega velikana Telekom Austria, ki je lastnik Simobila. 
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Preglednica 2: Ponudniki mobilnega omrežja v Sloveniji 

Podjetje Blagovna znamka Vrsta omrežja   

Telekom 

Slovenije, d. d. 

Telekom 

Slovenije  

GSM  

UMTS  

LTE  

900/1800 

2100 

800/900/1800/2600 

A1 Slovenija, d. d. 

 

A1 

Bob 

GSM  

UMTS  

LTE  

900/1800 

900/2100 

800/1800/2600 

Telemach, d. o. o. Telemach GSM  

UMTS  

LTE  

+ nacionalni roaming 

Telekoma Slovenije 

1800 

900/2100 

800/1800 

T-2, d. o. o. T-2 UMTS  

+ nacionalni roaming 

Telekoma Slovenije 

2100 

Vir: Portal Mobilna telefonija 2017a. 

Da bi podjetja lahko uspešno poslovala tudi v času gospodarskih kriz, morajo imeti izdelan 

dober in učinkovit poslovni model. Poslovni model podjetjem ne ponuja samo ključne analize 

poslovanja, kot je npr. koliko prihodkov bo podjetje ustvarilo, ampak lastniku podjetja poda 

jasno razumevanje o načinu delovanja in potrebnih prilagoditvah na trgu. Za rast in razvoj 

podjetja je ključnega pomena čim višji prihodek oziroma dobiček. Hamel (2000) tako meni, 

da je treba za boljšo analizo in poznavanje poslovnega modela dodobra proučiti njegove 

elemente in njihove lastnosti. Elementi so deli, ki predstavljajo poslovni koncept. Koncept je 

ideja, katero si zamisli podjetje in jo želi uresničiti v realnosti. To je po navadi izdelek, 

storitev ali vrednost, ki jo podjetje želi ustvariti in ponuditi svojim uporabnikom (Rappa, 

2003). Dobro zastavljena zasnova koncepta podjetje pripelje do večjega dobička poslovanja. 

Na sliki 2 je prikazan učinkovit poslovni model, ki bi ga moralo imeti vsako 

telekomunikacijsko podjetje. 
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Slika 2: Primer poslovnega modela telekomunikacijskega podjetja 

Vir: Telekom Slovenije 2015, 19. 

Vsako podjetje živi svojo zgodbo, v svojem okolju in s svojimi ljudmi. Iz teh zgodb je 

nemogoče izvleči univerzalno pravilo, ki bi napovedovalo usodo podjetja. Kljub številnim 

razlikam med podjetji pa imajo zgodbe mnogih uspešnih podjetij skupne imenovalce, kot je 

pomen jasne identitete in predstav o prihodnosti podjetja. Musek Lešnik (2008, 12–13) meni, 

da podjetja, ki se znajo učinkovito učiti, spreminjati in prilagajati, imajo več možnosti za 

preživetje na trgu. Učinkovito prilagajanje na trg se najlažje zgodi v podjetju, ki se zna 

spreminjati, ob tem pa obdržati notranji kompas.  

V podjetju, kjer imajo posluh za ustvarjanje in poznavanje svojih vrednot, vizijo razvoja in 

svoje poslanstvo, lahko učinkovito in uspešno vodijo in usmerjajo dejanja samega podjetja, 

zaposlene, kupce in okolja. Podjetju, ki samo razmišlja o vrednotah, poslanstvu in viziji, to še 

ne zagotavlja uspešnosti in učinkovitosti. Ko pa se poslanstvo podjetja, skupne vrednote in 

učinkovita vizija povežejo med seboj v dobro organizacijsko klimo, z jasnimi cilji in 

učinkovitim vodenjem, takrat postane mogočno orodje za razvijanje strategij in doseganje 

vrhunske kakovosti. 
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Modic (2015, 24) v raziskavi o strateških izzivih prevladujočih telekomunikacijskih 

ponudnikov v srednji Evropi ugotavlja, da ponudniki izgubljajo prihodke, vzroke vidi v 

gospodarskih krizah, zaostreni konkurenci in strogi evropski regulativi. Ponudniki so veliko 

vlagali v novo tehnologijo širokopasovnega dostopa do interneta. Visoke prihodke 

ponudnikov je oklestila Evropska komisija z uvedbo direktive o zmanjšanju tarif gostovanja v 

tujini, kar je v preteklosti prinašalo visoke dobičke. 

Preglednica 3: Ključni kazalniki poslovanja ponudnikov mobilne telefonije 2016 

Operater Podjetje Čisti 

poslovni izid 

(EUR) 

Prenesen 

dobiček/ 

izguba 

prejšnjih let 

(EUR) 

EBITDA 

(dobiček pred 

obrestmi, 

davki in 

amortizacijo) 

(EUR) 

EBIT 

(dobiček 

pred 

obrestmi in 

davki) 

(EUR) 

Čisti prihodki 

(EUR) 

Telekom 

Slovenije 

Telekom 

Slovenije, 

d. d., 

pripojen 

Debitel, d. d. 

+39.940.000  +29.602.000  +199.264.000  +36.122.000  701.748.000  

Si.mobil Si.mobil, 

d. d., 

pripojen 

Amis, d. o. o. 

+21.544.777  +54.813.911  +53.310.000  +22.600.000  204.690.000  

Telemach Telemach, 

d. o. o., 

preimenovan 

iz Telemach 

Mobil, d. o. o. 

in pripojen 

Telemach, 

d. o. o. 

+4.568.227  +60.108.111 – – 172.569.901  

T-2 T-2, d. o. o. – –15.089.375  – – – 

Vir: Portal mobilne telefonije, 2017b.  

2.2.2 Ponudba in storitve 

Kot smo že omenili, na slovenskem trgu deluje več ponudnikov, ki imajo svojo lastno 

omrežje (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2) in zavzemajo več kot 90 % 

tržnega deleža uporabnikov mobilne telefonije. Njihova izbira ponudbe storitev mobilne 

telefonije je razširjena na vse segmente uporabnikov (fizične osebe, pravne osebe, osebe z 

dejavnostjo, upokojenci, študentje, invalidi, gasilci). Na oblikovanje ponudbe vplivajo 

naslednji dejavniki:
1
 

 novosti in ponudba mobilnih naprav; 

 ponudba naročniških paketov konkurenčnega ponudnika; 

 stalen razvoj in nadgradnja omrežij (zagotavljanje kakovosti storitve; dobra pokritost s 

signalom 4G/LTE, kar omogoča boljši in hitrejši dostop do prenosa podatkov; 

 zadovoljstvo in zvestoba uporabnikov; 
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 poslovni rezultat; dobiček oziroma prihodek vsakega ponudnika (strateški in finančni 

cilji). 

Večina od naštetih ponudnikov ponuja sklop celovitih komunikacijskih storitev in rešitev, ki 

jih ločimo na:
1
 

 konvergenčno ponudbo (mobilna ponudba in fiksna ponudba), 

 mobilno ponudbo (storitve mobilne telefonije), 

 fiksno ponudbo (internet, televizija in telefonija). 

Ostali ponudniki mobilnih storitev in preprodajalci paketov ponujajo izključno storitve 

mobilne telefonije. Po pregledu ponudbe storitve mobilne telefonije med slovenskimi 

ponudniki na njihovih spletnih straneh
1
 lahko strnemo mobilno ponudbo na: 

 naročniške pakete mobilne telefonije, 

 naročniške mobilne telefone in naprave, 

 predplačniške pakete (predplačniške številke ali pa v kompletu z mobilnim telefonom – 

mobi paket), 

 mobilne storitve (možnost zakupa količine interneta, minut pogovora in SMS-ov/MMS-

ov tako za domači kot tudi za tuji trg), 

 mobilni internet (naročniški paketi), 

 dodatne storitve (elektronska pošta, nadzor porabe stanja, elektronski račun, možnost 

ogleda multimedijskih vsebin, zavarovanja, brezgotovinsko plačevanje z Moneto ali 

Urbano, brezplačna uporaba brezžične povezave Wi-Fi po večjih slovenskih mestih itd.). 

Ponudniki mobilne telefonije tržijo raznovrstne storitve, kot so različne ponudbe paketov in 

pester izbor blagovnih znamk mobilnih telefonov, ki povzročajo precej preglavic pri izbiri 

ponudnika tako obstoječim kot tudi novim uporabnikom. Uporabnik namreč v poplavi 

ponudbe težko izbere najbolj optimalni paket, ki bo služil svojemu namenu in bo zanj 

stroškovno najbolj ugoden. Opažamo, da cena naročniškega paketa ne vpliva vedno na izbiro 

ponudnika. Kadar ponudnik nima v svoji ponudbi določenega mobilnega telefona, ki ga 

uporabnik želi, ga ta enostavno zamenja z drugim ponudnikom. Takrat cena naročniškega 

paketa novega ponudnika za uporabnika ni več pomembna, najpomembneje je, kako priti do 

želenega aparata. Z vezavo pri nakupu telefona se uporabnik zaveže pri ponudniku za obdobje 

enega ali dveh let. Uporabnik ima pravico, da v času vezave prekine naročniško razmerje in 

aneks za telefon, če ni zadovoljen s ponudnikom, vendar mora ob tem plačati strošek 

prekinitve pogodbe in aneksa. Želeno mobilno številko pa uporabniki v mnogih primerih 

prenesejo k drugemu, ugodnejšemu ponudniku.  

V nalogi se bomo osredotočili na mobilno ponudbo, torej na storitve mobilne telefonije, za 

katere mora uporabnik skleniti naročniško razmerje s ponudnikom. Ponudnik nudi 

uporabnikom pakete, ki imajo vključene neomejene klice, SMS/MMS in določene količine 

                                                 

1
 www.telekom.si, www.a1.si, www.telemach.si, avgust 2017a. 
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prenosa podatkov. Vsi uporabniki, ki sklenejo naročniško razmerje, imajo možnost nakupa 

mobilnega telefona po nižji naročniški ceni in možnost obročnega plačevanja telefona. Če 

uporabnik prekorači določeno količino prenosa podatkov, ponudnik presežno količino 

dodatno zaračunava. 

2.2.3 Cenovna primerjava med slovenskimi ponudniki 

Najširše zastopana ponudba ponudnikov mobilnih storitev so naročniški paketi. Le-ti so med 

seboj na prvi pogled zelo podobni, ko pa začnemo podrobneje primerjati ponudbe naročniških 

paketov, ugotovimo, da se razlikujejo v drobnem tisku.  

Za primerjavo smo vzeli tri podobne naročniške pakete treh največjih ponudnikov in jih 

primerjali med seboj. Trenutno stanje naročniških cen in paketov med ponudniki za mesec 

avgust 2017 je prikazano v preglednici 4. 

Preglednica 4: Primerjava ponudb naročniških paketov, avgust 2017 

 Ponudnik 

 Telekom  A1 Telemach 

Paket Brezskrbni B Svobodni EU Še več 

Klici/SMS/MMS v Sloveniji in 

EU 

∞ ∞ ∞ 

Prenos podatkov v Sloveniji in 

EU 

20 GB* 15 GB 15 GB 

Hitrost prenosa podatkov  20/5 Mbit/s 150/50 Mbit/s Ni podatka 

Mesečna naročnina  24,95 EUR 22,99 EUR 15,0 EUR 

Za naročnike fiksnih storitev  17,95 EUR 22,99 EUR 12,0 EUR 

Vir: Telemach 2017a, Telekom 2017a, A1 Slovenija 2017a. 

* Plačilo po uporabi (največ 5 EUR na mesec). Prenos podatkov se obračuna po uporabi (0,02 EUR na 

1 MB). Upoštevali smo 500 MB, da jo uporabnik prenese. Cena paketa Brezskrbni B se spremeni z 

19,95 EUR na 24,95 EUR na mesec. 

Kot izhaja iz preglednice 4, vsi ponudniki ponujajo naročniške pakete, ki vsebujejo 

neomejene minute klicev in SMS-ov/MMS-ov v vsa slovenska omrežja in Evropsko unijo. 

Paketi se razlikujejo med seboj po količinah prenosa podatkov in hitrosti interneta. Po zgornji 

primerjavi je cenovno najugodnejši paket Telemachov »Še več«, kjer se lahko na leto 

privarčuje več kot 100 EUR v primerjavi s paketoma »Brezskrbni B« in »Svobodni EU«. Za 

zahtevnejše in mlade uporabnike predstavlja prednost Telekomov paket v večjem zakupu 

količine prenosa podatkov 20 GB pred ostalima paketoma Svobodni EU in Še več, ki imata 

15 GB. 
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Napredni uporabniki, ki uporabljajo mobilne telefone za ogled zahtevnih multimedijskih 

vsebin (npr. Mobilna TV), potrebujejo hitrejši prenos podatkov, to pa omogoča A1 paket 

Svobodni EU, čeprav je nekoliko cenejši od paketa Brezskrbni B.  

V paketu Še več pa ni podatka o hitrosti prenosa podatkov. Nekaterim uporabnikom je to 

ključnega pomena pri izbiri paketa in ponudnika. Za svoje uporabnike fiksnih storitev tako 

Telekom in Telemach nudita posebne cenovne ugodnosti pri sklenitvi naročniškega razmerja, 

ta znaša 17,95 EUR na mesec za uporabnike Telekoma in 12,00 EUR na mesec za uporabnike 

Telemacha. Uporabniki A1 pa nimajo teh ugodnosti in imajo cene naročnine na mobilnem 

delu nespremenjene.  

Naročniške pakete je zelo težko primerjati med seboj, saj vsak ponudnik doda še nekaj 

ugodnosti in posledično je odločitev za najboljšega ponudnika še težja, še posebej, če 

uporabnik želi določen mobilni telefon pri izbranem ponudniku, ta pa ga nima v ponudbi. 

Tako postane za uporabnika izbira ponudnika precej otežena.  

V Sloveniji se večina vezav sklene zaradi nakupa določenega mobilnega telefona, še posebej 

izpostavljamo mobilni telefon iPhone 7s, ki je med mladimi zelo priljubljen, saj je zelo 

zmogljiv, dizajnersko dovršen in inovativen na vseh ravneh. Cena takšnega telefona v prosti 

prodaji znaša približno 750 EUR. Mladi navadno nimajo denarja in si težje privoščijo nakup, 

zato preverjajo ponudnike, ki nudijo želeni telefon. Tako postane cena naročniškega razmerja 

nepomembna na račun cene želenega telefona, ki ga je moč kupiti na obroke. 

Skozi leto se cene naročniških telefonov spreminjajo, predvsem nižajo zaradi konkurenčnega 

trga mobilne telefonije, ponudniki izvajajo različne prodajne aktivnosti oziroma strategije za 

ohranitev in pridobivanje novih uporabnikov. Tako ponudniki uporabnike nagovarjajo z 

različnimi prodajnimi akcijami, ugodnostmi, točkami zvestobe in popusti za nakup aparatov 

(npr. staro za novo – uporabnik dobi za svoj stari mobilni telefon popust pri nakupu novega 

naročniškega aparata). Do znižanja cen aparatov prihaja tudi zaradi ponudbe novih modelov 

na trgu, tako da ponudniki znižujejo cene preteklih modelov, s čimer želijo razprodati zaloge. 

Trenutno stanje cen naročniških mobilnih telefonov med ponudniki je prikazano v preglednici 

5. 
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Preglednica 5: Primerjava cen naročniških mobilnih telefonov, avgust 2017 

 Ponudnik 

 Telekom A1 Telemach 

Model mobilnega telefona Brezskrbni B Svobodni EU Še več 

Samsung Galaxy S8 20,95 € 19,00 € 24,91 € 

Huawei P10 lite 7,95 € 4,00 € 8,91 € 

LG G 5 16,95 € 17,00 € 19,91 € 

iPhone 7s 32 GB 25,95 € 24,00 € 26,91 € 

Sony Xperia XA 8,50 € 6,00 € 9,91 € 

Vir: Telemach 2017a, Telekom 2017a, A1 Slovenija 2017a. 

Po podatkih preglednice 5 ima družba Telemach v prodaji najdražje naročniške mobilne 

telefone, pred Telekomom in A1. Kadar ponudnik postavi najcenejši naročniški paket, določi 

višjo ceno mobilnega telefona, kot jo imajo konkurenčni ponudniki, kar potrjuje tudi pregled 

navedenih preglednic 3 in 4. V primeru, ko ima v ponudbi najnižjo ceno naročniškega aparata, 

ima običajno nekoliko višjo ceno naročnine. V primerih, ko ima A1 nižje cene naročniških 

telefonov v primerjavi s Telekomom in Telemachom, ima po drugi strani najdražji naročniški 

paket od obeh tekmecev. Pri izbiri ponudnika je ključnega pomena prav skupni strošek paketa 

in telefona na mesec, ki ga mora uporabnik plačati; v preglednici 6 je prikazano prav to. 

Preglednica 6: Primerjava skupnih mesečnih stroškov, avgust 2017  

 Ponudnik 

 Telekom  A1 Telemach 

Model mobilnega telefona Brezskrbni B Svobodni EU Še več 

Samsung Galaxy S8 45,90 € 45,99 € 39,91 € 

Huawei P10 lite 32,90 € 30,99 € 23,91 € 

LG G 5 41,90 € 43,99 € 34,91 € 

iPhone 7s 32 GB 50,90 € 50,99 € 41,91 € 

Sony Xperia XA 33,45 € 32,99 € 24,91 € 

Vir: Telemach 2017a, Telekom 2017a, A1 Slovenija 2017a. 

Na podlagi ugotovljenih skupnih mesečnih stroškov za naročnino in mobilni telefon lahko 

zaključimo, da so uporabniki zaradi blagovne znamke, boljše kakovosti omrežja in 

pričakovane uporabniške izkušnje pri Telekomu in A1 pripravljeni za podoben paket in enak 

mobilni telefon odšteti več kot pri Telemachu. Vprašanje pa je, ali bo v prihodnje Telemach, 

ki ima izkazano najcenejšo ponudbo, uspel prepričati večje število uporabnikov. Nekateri 

uporabniki se pri izbiri ponudnika odločajo predvsem na podlagi skupnih stroškov naročnine 

in mobilnega telefona, ki je na strani Telemacha.  
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Po podatkih AKOS-a (2015a, 15–16) so se povprečni mesečni stroški gospodinjstva za 

mobilno telefonijo v primerjavi s preteklim letom nekoliko povišali (z 41 na 45 EUR). Če ima 

gospodinjstvo dva do tri mobilne telefone, povprečni uporabnik za mobilno telefonijo 

mesečno plača okrog 18 EUR, pri tem je upoštevana samo cena naročnine, brez stroškov 

mobilnega telefona. Kar 40 % vsega slovenskega prebivalstva je mnenja, da so skupni stroški 

za mobilno telefonijo previsoki.  

Raziskava med ponudniki mobilne telefonije je tudi pokazala (AKOS 2015a, 13), da 

slovenski uporabniki še vedno najbolj zaupajo ponudniku mobilne telefonije Telekomu 

Slovenije, takih je 63 %, sledita mu Si.mobil s 30 % in Telemach z 20 %. 

2.2.4 Penetracija mobilne telefonije v Sloveniji in tržni deleži ponudnikov 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) na podlagi 

zakonskih pristojnosti spremlja tudi stanje na slovenskem trgu elektronskih komunikacij. Na 

podlagi podatkov, ki jih posredujejo ponudniki mobilne telefonije, pripravlja redna obdobna 

poročila, ki prikazujejo stanje na trgih mobilne telefonije, pri čemer AKOS meri tudi 

penetracijo aktivnih mobilnih uporabnikov. To so uporabniki, ki imajo kot naročniki veljavno 

pogodbo in so kot predplačniki vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih opravili ali prejeli klic, 

poslali sporočilo SMS ali MMS oziroma uporabljali podatkovne storitve. Penetracija aktivnih 

mobilnih uporabnikov je izračunana kot število rezidenčnih in poslovnih porabnikov, ki imajo 

kot naročniki veljavno pogodbo in so kot predplačniki vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih 

opravili ali prejeli klic, poslali sporočilo SMS ali MMS oziroma uporabljali podatkovne 

storitve na število prebivalcev v Republiki Sloveniji. AKOS za izračun stopnje penetracije 

poleg omenjenih podatkov upošteva vsakokratne podatke števila prebivalstva, kot jih poroča 

Statistični urad Republike Slovenije. V zadnjem četrtletju leta 2015 je AKOS izmerila 

penetracijo aktivnih uporabnikov mobilne telefonije v višini 114,0 %, ta neprestano narašča, 

kar je razvidno tudi s slike 3 (AKOS 2016a, 17).  
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Slika 3: Stopnja penetracije aktivnih uporabnikov mobilne telefonije v Sloveniji 

Vir: APEK 2012, 15; APEK 2013, 17; APEK 2014, 16; AKOS 2015b, 19; AKOS 2016a, 17. 

Na podlagi grafa na sliki 3 lahko sklepamo, da je trg mobilne telefonije v Sloveniji že precej 

zasičen. Razvidno je tudi to, da ponudniki mobilne telefonije vseskozi spreminjajo oziroma 

dodajajo novejše in raznovrstne ponudbe naročniških razmerij in nudijo pestro izbiro različnih 

znamk mobilnih telefonov. Uporabniki mobilne telefonije že dolgo niso več zadovoljni le z 

govornimi in sporočilnimi storitvami. Njihove potrebe so vedno večje in zahtevnejše. 

Povprašujejo po različnih drugih storitvah, na prvem mestu je dostop do interneta na 

mobilnem telefonu.  

Mobilni telefoni so danes komunikacijsko orodje oziroma mini prenosni računalniki, ki 

praktično zmorejo vse in v vsakodnevni uporabi že nadomeščajo druge naprave, prek katerih 

dostopamo do svetovnega spleta. Na višjo stopnjo penetracije aktivnih uporabnikov mobilne 

telefonije je vplival tudi razvoj slovenske mobilne infrastrukture, ki se kaže v boljši 

geografski pokritosti z mobilnim signalom (2G/GSM), ta znaša 99 %. To pomeni, da ima 

dostop do storitev mobilne telefonije kar 99 % vsega prebivalstva v Sloveniji po navedbah 

ponudnikov Telekoma, A1 in Telemacha. Ponudniki nadaljujejo s širitvijo in nadgradnjami 

omrežja LTE/4G. S to novo tehnologijo največji trije ponudniki pokrivajo že več kot 86 % 

slovenskega prebivalstva, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno večje možnosti do dostopa 

storitev boljše kakovosti, predvsem gre za hitrejšo hitrost prenosa podatkov, ki je v današnjem 

času za uporabnike zelo pomembna (A1 Slovenija 2017b, Telekom 2017b, Telemach 2017b).  

Tudi Lun (2015, 75) v raziskavi, izvedeni med slovenskimi uporabniki mobilne telefonije v 

letu 2014, ugotavlja, da uporabniki Telekoma in Si.mobila kakovost storitve ocenjujejo višje 

kot uporabniki drugih ponudnikov mobilne telefonije.  
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Po podatkih AKOS-a (2015c, 17) se delež uporabnikov, ki uporabljajo storitev mobilnih 

podatkov, vsako leto veča, takih uporabnikov je danes že 40 %. Najbolj se je povečal delež 

tistih, ki mobilne podatkovne storitve uporabljajo samo prek mobilnega telefona, teh je že 

37 %, preostali trije odstotki gospodinjstev pa do mobilnih podatkovnih storitev dostopajo 

prek različnih podatkovnih naprav in tablic, ki imajo možnost uporabe SIM-kartice. Zaradi 

razširjenosti mobilne telefonije dobra tretjina uporabnikov (38 %) razmišlja o prenehanju 

uporabe oziroma odklopu stacionarnega telefonskega priključka. Vsako leto prihaja do 

večjega števila odpovedi klasičnega telefonskega priključka.  

Kot že omenjeno, na slovenskem trgu delujejo štirje ponudniki storitev mobilne telefonije z 

lastno telekomunikacijsko infrastrukturo, drugi pa so preprodajalci storitev in paketov, ki 

gostijo na omrežjih drugih ponudnikov. Največji tržni delež aktivnih uporabnikov mobilne 

telefonije v prvem četrtletju 2016 ima še vedno družba Telekom Slovenije, in sicer 45 %, ki 

pa se vztrajno znižuje, v prvem četrtletju 2015 je zabeležil tržni delež 47,8 %. Vzrok znižanja 

tržnega deleža operaterja je bil v upadanju števila predplačnikov in poslovnih uporabnikov, 

ker so konkurenčni ponudniki imeli ugodnejšo ponudbo mobilnih storitev za predplačnike in 

poslovne uporabnike. Sledi mu družba Si.mobil, ki pa iz leta v leto tržni delež počasi 

povečuje, in sicer z 29,4 % v letu 2015 na 30,7 % v letu 2016. Z višjim tržnim deležem v 

preteklih dveh letih (in sicer 14,7 %) ji sledi družba Telemach. Vzrok zviševanja tržnega 

deleža družbe je predvsem v združevanju družb Telemach in Telemach Mobil (Tušmobil). Z 

združitvijo se tržni delež družbe Telemach Mobil ne prikazuje več, ker je zajet v tržnem 

deležu družbe Telemach. Ostali operaterji so imeli tržni delež nižji od 4 %. Tržni delež se je 

glede na preteklo leto zvišal tudi družbi T-2, in sicer z 2,9 % na 3,6 %. Nižji tržni delež glede 

na preteklo leto pa je zabeležila družba Debitel, in sicer s 3,9 % na 3,7 %. Z nespremenjenim 

tržnim deležem je poslovanje zaključila družba Izimobil (2,4 %). Podobne rezultate glede 

višine tržnih deležev so zabeležili tudi pri merjenju deleža predplačnikov posameznega 

ponudnika mobilne telefonije (AKOS 2016b, 20). 
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Slika 4: Primerjava tržnega deleža ponudnikov mobilne telefonije v Sloveniji med prvim 

četrtletjem 2015 in 2016 

Vir: AKOS 2016b, 20 

Zagotovo največji izziv glavnih akterjev slovenskega trga mobilne telefonije je ohranitev 

števila naročnikov in zmanjševanje »prebega« h konkurenci. Število prenosov številk h 

konkurenci je tako eden od pomembnih kazalcev konkurenčnosti trga mobilne telefonije, ki 

uporabnikom omogoča lažje prehajanje med ponudniki. Slovenija je prenosljivost mobilnih 

številk uvedla z zakonom o elektronskih komunikacijah, sprejetim leta 2006. Tako je bilo v 

centralni bazi na dan 6. 4. 2016 v prvem četrtletju na zadnji dan prenesenih 61.461 mobilnih 

številk. Od uvedbe možnosti prenosa mobilnih številk so operaterji med seboj izmenjali 

skupaj 821.318 mobilnih številk. S slike 5 lahko sklepamo, da število transakcij mobilnih 

številk k drugim ponudnikom in nazaj k prvotnemu ponudniku močno narašča v opazovanem 

obdobju (AKOS 2016b, 2). 
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Slika 5: Število prenosov mobilnih telefonskih številk k ponudniku 

Vir: AKOS 2016b, 27. 

Število prenosov mobilnih telefonskih številk k novim ponudnikom je odraz dogajanja 

mobilne telefonije na slovenskem trgu. V praksi poteka oster boj za vsakega uporabnika 

mobilne telefonije, v katerem se ponudniki z različnimi trženjskimi pristopi borijo za 

uporabnike. V zadnjih letih ponudniki tekmujejo predvsem na področju cene storitev. 

Ponudniki ponujajo uporabniku svoje storitve z nakupom mobilnih telefonov po akcijskih 

cenah na obroke, s tem ga vežejo za obdobje enega ali dveh let. Če uporabnik ni zadovoljen s 

ceno ali storitvijo, po preteku vezave enostavno odide k drugim ugodnejšim ponudnikom.  

Tomšič (2015, 73) meni, da strošek prehoda k drugemu ponudniku pozitivno vpliva na 

zvestobo uporabnika. Vpliv ni velik, a je dovolj močan, da uporabniki, ki bi zamenjali 

ponudnika in jih doleti strošek prehoda, ne izkazujejo tako visoke namere po menjavi 

ponudnika kot uporabniki, ki stroška prehoda nimajo. Na nek način strošek prehoda zaustavi 

namero uporabnika, da bi prešel h konkurenčnemu ponudniku. Lun (2015, 76) meni, da so 

nezadovoljni uporabniki v primerjavi z zadovoljnimi v večji meri pripravljeni zamenjati 

ponudnika, če bi le-ta ponudil boljšo ponudbo. Tako lahko ponudniki z izboljšanjem 

kakovosti storitve vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov in posledično na njihovo zvestobo ter 

širjenje informacij od ust do ust o kakovostni storitvi in ponudbi tudi drugim.  

Po podatkih AKOS-a (2015c, 14–16) je že skoraj 90 % gospodinjstev v Sloveniji seznanjenih 

s tem, da lahko uporabnik ob menjavi mobilnega operaterja prenese tudi telefonsko številko. 

Pri tem velja omeniti, da pogosto ne razpolagajo z informacijami o stroških prehoda h 

konkurenci. V preteklosti se je za zamenjavo ponudnika mobilne telefonije odločilo 41 % 

uporabnikov. Ta delež se iz leta v leto počasi povečuje; v letu 2013 je znašal 38 %, medtem 

ko v letu 2014 že 39 %. Na izbiro ponudnika (AKOS 2015c, 14–16) v največji meri še vedno 

vpliva cena (54 % vprašanih), sledijo pokritost s signalom (29 %), kakovost storitev (14 %) in 
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ugodna ponudba (14 %). Malo manj vpliva paketna ponudba, in sicer z 11 %, podpora 

končnim uporabnikov (4 %), sledi zanesljivost (2 %), stabilno delovanje (2 %), visoka hitrost 

interneta (2 %), navada (1 %), ugodnosti (1 %) itd. 

2.3 Priporočila ponudnikom mobilne telefonije v Sloveniji 

Majcen (2016, 74) je na področju mobilne telefonije ugotovila, da bi se morali ponudniki bolj 

ukvarjati z zadovoljstvom uporabnikov in ne zgolj s ceno storitev, čeprav je cena še vedno 

glavni dejavnik, ki uporabnika največkrat prepriča o zamenjavi za ugodnejšega ponudnika. 

Vendar pa cena ni vedno razlog, zakaj uporabnik preverja konkurenčno ponudbo.  

Lun (2015, 76) ponudnikom storitev mobilne telefonije predlaga, da skupinam dejavnikov, ki 

so jih uporabniki ocenili za najpomembnejše (cena paketov, prenos podatkov, pokritost z 

omrežjem itd.), namenijo večjo pozornost. Nižja zaznavna kakovost storitve mobilne 

telefonije za ponudnike pomeni, da naj poiščejo tiste dejavnike (moteče prekinjanje klica med 

pogovorom, slaba pokritost s signalom, slab izbor ponudbe telefonov …), ki so ocenjeni 

najslabše in naj izboljšajo kakovost storitve mobilne telefonije, kajti vse to vpliva na 

zadovoljstvo uporabnika in posledično na njihovo zvestobo. 

Majcen (2016, 74) ob tem ponudnikom mobilne telefonije priporoča še trženje naročniških 

paketov, ki vsebujejo veliko količino prenosa podatkov za pošteno ceno. To je eden od 

načinov izgradnje prostovoljne zvestobe uporabnikov. Uporabniki tako ostanejo zvesti 

ponudniku zaradi njegove ugodne ponudbe in se ne ukvarjajo z možnostmi prehoda h 

konkurenci, ki je pogosto povezana z visokimi stroški menjave operaterja.  

Lun (2015, 76) še navaja, da so zadovoljni uporabniki v večji meri pripravljeni priporočati 

izbranega ponudnika znancem, prijateljem in sorodnikom, kot pa nezadovoljni uporabniki. Ti 

so v večji meri pripravljeni zamenjati ponudnika. 

Ukrepi za zadrževanje uporabnikov, ki jih predlaga Tomšič (2015, 74), so, da naj bodo 

ponudniki mobilne telefonije v času trajanja naročniškega razmerja čim bolj trženjsko 

usmerjeni. Priporočljivo je izvajanje različnih trženjskih aktivnosti, s katerimi skušajo 

zadržati obstoječe uporabnike. Zadovoljstvo je namreč pomemben dejavnik pri zadrževanju 

uporabnikov in v večji meri vpliva na zvestobo. 
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3 POTROŠNIK KOT UPORABNIK STORITEV 

Namen poglavja je predstaviti teoretična izhodišča in opredeliti potrošnika kot uporabnika 

storitev, predstaviti model nakupnega odločanja potrošnika in opredeliti pojem nakupnega 

vedenja potrošnika. V sodobnem svetu, ki ga zaznamuje povezanost ljudi, prostorov in 

predmetov, se pospešeno razvija tehnološko napredno področje telekomunikacij. Področje 

mobilnih in fiksnih storitev ter sodobnih digitalnih rešitev širi svoj prostor delovanja, katerega 

zaznamuje segment potrošnikov, ki vsakodnevno uporabljajo mobilne storitve.  

3.1 Opredelitev potrošnika 

V splošni in vsestransko uporabni opredelitvi potrošnika (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 13) je le-ta oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki 

jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe. V tej 

opredelitvi so potrošniki lahko vsi, z različnimi dobrinami. 

Podobno definicijo so izoblikovali Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 58–59), ki opredelijo 

potrošnika kot: 

 organizacijo ali skupino, v katerih posameznik sprejema odločitve v procesu nakupa 

izdelka, ki ga bodo uporabljali drugi; 

 posameznika, ki ravnokar kupuje dobrine, oziroma tistega, ki se pripravlja na nakup, ali 

pa tistega, na katerega vplivajo z različnimi sredstvi, da bi v prihodnje opravili nakup; 

 potencialnega in aktualnega; naloga podjetja pa je, da jih zadovolji z izdelki ali storitvami 

in jih prepriča za ponovni nakup. 

Potrošništvo je z leti postalo del našega vsakdana. Ljudje smo najprej prioritetno 

zadovoljevali osnovne potrebe, vendar so se osnovne potrebe spremenile, niso več le potrebe 

po hrani in pijači, temveč tudi po moči in duhovni izpolnitvi. Potrošniki so lahko tudi skupina 

ljudi (družina), saj ima vsak član drugačne potrebe in potrošništvo poteka v sodelovanju z 

ostalimi družinskimi člani. Najboljši primer nakupne enote je družina (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 58–59). 

Podobno opredelitev najdemo tudi pri drugih avtorjih (npr. Blackwell, Miniard in Engel 

2000), saj veliko izdelkov kupi prav družina in ne posameznik, na njegove odločitve za nakup 

izdelka pa v večini primerov vplivajo drugi člani v družini, ki imajo vlogo kot uporabnik, 

plačnik in kupec. Ni pa nujno, da gre za eno in isto osebo, kot je to pri posamezniku, ki se 

sam odloča za nakup in ima vlogo uporabnika, plačnika in končnega kupca. Tako je družina 

ključnega pomena za potrošnjo.  
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Po Perneku (1986, 13) je potrošnik »fizična ali družbeno-pravna oseba, ki kupi blago oziroma 

storitev« in je sestavni del ekonomije, saj gre za izmenjavo blaga in storitev. Potrošnik 

nakupuje za lastne ali tuje potrebe, tudi nakup sredstev za proizvodnjo je del potrošništva.  

3.2 Opredelitev storitve 

Pri opredelitvi pojma storitev ni enotnega pristopa, zato prihaja do razhajanj med avtorji. 

Management storitev še ni splošno veljavno definiran zaradi velike pestrosti in raznolikosti 

storitev. Proces, v katerem se storitve izvajajo in posredujejo uporabniku, je tisti, ki 

opredeljuje vse njihove značilnosti, kar povzroča težave pri natančni opredelitvi.  

Vodopivec in Godnič (2015, 131) ugotavljata, da je storitev več vrst in jih lahko razvrstimo 

po različnih kriterijih, od različnih opredelitev storitev, ki jih uporabljajo uporabniki, vse do 

storitev, ki so opredmetene v izdelkih, ki jih proizvajalec oblikuje po željah uporabnika, take 

storitve imenujemo posebne storitve. Po navedbah avtorjev je izdelek še vedno fizično blago, 

toda način njegovega oblikovanja lahko opredelimo kot storitev. 

Kotler (1998, 464) opredeljuje storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi 

drugi in je po svoji naravi neotipljivo ter ne pomeni posedovanja česarkoli. Proizvodnja 

storitev je lahko ali pa tudi ne vezana na fizični izdelek. 

Tudi Grönroos (1990, 27) je v svojem delu proučeval opredelitve storitev in meni, da je 

storitev aktivnost ali serija aktivnosti, bolj ali manj neoprijemljive narave. Zavzema svojo 

mesto v interakciji med uporabniki in izvajalci storitve ter fizičnimi viri, blagom ali sistemi 

izvajalca storitve, ki se izvajajo kot rešitev težav uporabnikov. 

Lovelock (1998, 5) v svoji opredelitvi izhaja iz minljivosti storitev in navaja, da so storitve 

ekonomske aktivnosti, ki ustvarjajo vrednost in zagotavljajo koristi uporabnikov v točno 

določenem času in kraju, povzročene kot rezultat želene spremembe v korist uporabnika 

storitve.  

Potočnik (2005, 421) opredeli storitev kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec 

storitve ponudi uporabniku. Proizvodno podjetje običajno vključi v svojo ponudbo izdelkov 

tudi storitve, ki so lahko večji ali manjši del celotne ponudbe. Ponudba podjetja se giblje od 

izdelka na eni strani do čiste storitve na drugi strani. Glede na delež storitve, ki je vključena v 

ponudbo, razlikujemo pet vrst ponudbe:  

 izdelek, ki ga ne spremlja storitev; 

 izdelek s spremljajočimi storitvami, ki naredijo izdelek privlačnejši za uporabnika; 

 v ponudbi sta izdelek in storitev zastopana z enakim deležem; 

 osnova je storitev, ki jo spremljajo manj pomembni izdelki; 

 ponudba obsega le storitev. 
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Potočnik (2005, 428) navaja, da je v zadnjih letih prisoten porast tako imenovanih novih 

storitev, ki nastajajo na podlagi razvoja informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot 

so na primer obdelava in prenos podatkov in informacij, telekomunikacije, elektronske bančne 

storitve, računalniška podpora oblikovanju izdelkov …  

Ugotavljamo, da se zaradi napredka telekomunikacijske tehnologije spreminja način 

komuniciranja med izvajalcem in uporabnikom storitve, kajti storitve se lahko izvajajo prek 

interneta ali drugih oblik komunikacij na daljavo (sklepanje pogodb, plačilne storitve …). 

3.3 Nakupno vedenje potrošnika 

Nakupno vedenje potrošnikov je po mnenju Potočnika (2005, 107) odločitveni proces, ki 

vsebuje postopke izbire in ocenjevanje alternativ, ko potrošniki kupujejo izdelke ali storitve. 

Spoznavanje potreb in želja ni preprosto, zato mora podjetje dobro proučiti dejavnike, ki 

vplivajo na nakupno vedenje, da bi oblikovalo trženjski splet izdelkov in storitev, ki bo čim 

bolj usklajen s potrebami in željami njihovih ciljnih potrošnikov. 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 57) pravijo, da se proučevanje vedenja potrošnikov 

osredotoča na sprejemanje odločitev posameznikov o tem, kako bodo porabili svoje 

razpoložljive vire (čas, denar, napor) za porabniške izdelke in storitve. To zajema vprašanja 

nakupovalnih navad potrošnikov – kaj, zakaj, kdaj in kako pogosto potrošniki kupujejo ter 

kako pogosto kupljeno uporabljajo.  

Tudi Schiffman in Kanuk (1997, po Vukasović 2012, 76) navajata, da je raziskovanje vedenja 

potrošnikov raziskovanje nakupovalnih navad.  

Vedenje potrošnikov zajema mnoga področja, in sicer gre za proučevanje procesov, do katerih 

pride, kadar posamezniki ali skupine izbirajo, nabavljajo, uporabljajo ali odstranijo izdelke, 

storitve, ideje ali izkušnje z namenom, da bi zadovoljili potrebe in želje (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 57). Tudi drugi avtorji, kot so Schiffman in Kanuk (2000) ter Solomon idr. 

(2006), podobno opredelijo vedenje, ki ga porabniki izkazujejo pri iskanju, vrednotenju, 

nakupu, uporabi in opustitvi izdelkov, storitev, doživetij ali idej, za katere pričakujejo, da 

bodo v procesu menjave zadovoljili potrošniške želje in potrebe in kot vplive, ki jih imajo ti 

procesi na posameznika in družbo kot celoto (Hawkins, Mothersbaugh in Best 2007, po Vida 

idr. 2010, 3). 

Mowen in Minor (2001) podobno navajata vedenje potrošnikov, in sicer kot raziskovanje 

nakupnih enot in menjalnih procesov, vpletenih v pridobivanje, uporabo in odstranjevanje 

dobrin, storitev, izkušenj in idej. V tej opredelitvi je zajetih več ključnih pojmov (Mowen in 

Minor 2001, po Vukasović 2012, 78): 
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 menjava: potrošnik je element menjalnega procesa, v katerem se viri prenašajo med 

dvema stranema. Med udeleženci v menjavi se menjujejo tudi drugi viri, kot so občutki, 

informacije in status; 

 nakupna enota: nakup lahko izvede posameznik ali skupina. Pomembno področje 

raziskovanja potrošnikov je področje nakupnega vedenja podjetij. V poslovanju med 

podjetji skoraj vedno sprejme nakupno odločitev skupina; 

 menjalni proces: je sestavljen iz več stopenj. Prva stopnja je pridobivanje izdelka ali 

storitve, druga stopnja uporaba, tretja stopnja pa je opustitev izdelka. Večina raziskav na 

področju vedenja potrošnikov je osredotočena na prvo stopnjo – pridobivanje. 

Raziskovalci tako skušajo analizirati dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo nakupno 

odločanje za izdelek ali storitev. Pri drugi stopnji se zastavlja vprašanje, kako potrošniki 

dejansko uporabljajo izdelek ali storitve in izkušnje, ki jih pridobijo pri uporabi. Stopnja 

opustitve pa se nanaša na to, kaj potrošnik stori z izdelkom, ko se ga naveliča ali preneha 

uporabljati. 

Potrošniki imajo vedno večjo moč pri nakupu, zato jim podjetja namenjajo veliko pozornost. 

Hitri razvoj globalizacije in konkurence spreminja tudi potrošnikovo vedenje v procesu 

nakupnega odločanja. Wang, Lo in Yang (2004, 171, po Vukasović 2012, 78–79) menijo, da 

potrošnik v današnjem času ni več le klasičen kupec in uporabnik izdelkov, saj postaja aktiven 

sodelavec pri razvijanju, oblikovanju in ponujanju izdelkov oziroma storitev.  

Na vedenje potrošnikov vplivajo številni dejavniki (Prodnik 2011, 7): 

 družbeni (družina, referenčne skupine, družbeni položaj); 

 kulturni (vrednote, navade, običaji, vera, tradicija, jezik, družbene in individualne norme, 

prepričanja, stališča, motivi); 

 osebni (spol, starost, življenjski stil, življenjski ciklus gospodinjstva (družine), osebnost, 

samopodoba, izobrazba, interesi); 

 psihološki (prepričanja, stališča, motiviranost, zaznave, sposobnosti učenja, zvestoba); 

 ekonomski (dohodek, kupna moč, cene, kakovost, blagovne znamke). 

Proces nakupnega odločanja potrošnikov je zelo dinamičen in zapleten. Da bi podjetje 

razvijalo uspešno strategijo za zadovoljitev potreb potrošnikov, mora naprej razumeti proces 

nakupnega odločanja oziroma mora vedeti, kako potrošniki sprejemajo svoje nakupne 

odločitve. Za uspešna podjetja je značilno, da vlagajo veliko truda v raziskave procesa 

nakupnega odločanja za svoje izdelke in storitve.  

Raziskave procesa nakupnega odločanja se osredotočajo na naslednja vprašanja, na katera 

odgovarjajo potrošniki: 

 kdaj so spoznali izdelek in blagovno znamko; 

 kakšno je njihovo prepričanje o blagovni znamki; 

 kako visoka je njihova zavzetost pri nakupu; 
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 kako izbirajo blagovno znamko in  

 v kolikšni meri so s kupljenim izdelkom zadovoljni. 

Podjetja spremljajo svoje potrošnike na vsakem koraku in so pozorna tudi na spremembe, ki 

se bodo dogajale v nakupnem vedenjem potrošnikov v prihodnosti (Vukasović 2012, 119).  

Nakupno odločanje je petstopenjski proces nakupa in označuje celovit proces odločanja 

potrošnikov pri nakupu (Vukasovič 2013, 58), kot izhaja s slike 6.  

 

Slika 6: Petstopenjski model nakupnega odločanja potrošnika 

Vir: Vukasović 2013, 58. 

S prvim korakom – prepoznavo problema se začne celoten proces nakupnega odločanja in se 

pojavi, kadar se potrošnik sooči s problemom nezadovoljene potrebe, ki sproži napetost ali 

nelagodje. Potrebe se lahko pojavijo zaradi notranjih ali zunanjih dražljajev. Med potrošniki 

sta se oblikovala dva stila prepoznavanja problema: 

 želeni, kjer želja po nečem novem sproži proces odločanja; 

 dejanski, kjer se proces odločanja začne, ko ima posameznik izdelek, s katerim ni 

zadovoljen.  

Vukasović (2013, 59) ugotavlja, da morajo tržniki dobro poznati okoliščine, ki sprožijo 

dražljaje pri posameznikih, ki vzbudijo zanimanje za določeno vrsto izdelkov ali storitev. 

Naslednji korak nakupnega odločanja potrošnika je iskanje informacij pred nakupom. 

Dejavnike, ki povečajo verjetnost za iskanje informacij pred nakupom, delimo na situacijske 

dejavnike (npr. izkušnje), dejavnike izdelka (npr. cena, blagovna znamka) in osebne dejavnike 

(npr. uživanje pri nakupu). Pri tem ima velik vpliv stopnja zaznavanja tveganja pri izbiri 

izdelka ali storitve. Potrošniki, ki občutijo visoko stopnjo zaznanega tveganja, se bodo v večji 

meri odločali za obsežnejše informiranje o izdelku ali storitev, za razliko od potrošnikov z 

nizkim zaznanim tveganjem, ki se bodo odločali za tovrstne iskanje v manjši meri.  

Potrošniki lahko dostopajo do zunanjih virov informacij, med katere sodijo neodvisne 

informacije (npr. članki), informacije od prodajalcev, rezultati testiranj izdelkov, različni 

mediji (npr. oglasi) in osebni viri (npr. znanci, prijatelji). Med notranje vire informacij sodijo 

pretekle izkušnje z izdelkom ali storitvijo.  

Ko potrošnik pridobi vse potrebne informacije o lastnostih izbranega izdelka, cene in 

blagovne znamke, začne z vrednotenjem posameznih možnosti. Vukasović (2013, 59) pri tem 

ugotavlja, da morajo tržniki upoštevati stopnjo pomembnosti, ki jo uporabniki pripisujejo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Potro%C5%A1niki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Blagovna_znamka
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različnim lastnostnim izdelka ali storitev. Velikokrat se zgodi, da potrošniki kupujejo brez 

premisleka, za nakup se odločijo v trenutku vzgiba. 

Po nakupu sledi še zadnji korak nakupnega odločanja – ocena nakupa, s katerim je lahko 

potrošnik zadovoljen ali nezadovoljen. Potrošnikovo zadovoljstvo je odvisno od razmerja 

med pričakovano in zaznano koristjo izdelka ali storitev. Če je potrošnik zadovoljen s svojim 

nakupom, je velika verjetnost, da bo ponovno kupil izdelek iste blagovne znamke pri istem 

ponudniku. Za podjetje je zelo pomembno, da je potrošnik zadovoljen z nakupom, saj na ta 

način širi pozitivne izkušnje z izdelkom in podjetjem.  

Potrošniki z nizko stopnjo zaznanega tveganja pri nakupu izdelka lahko določene stopnje 

preskočijo ali pa jih enostavno zamenjajo. Model vsebuje vse potrebne korake, s katerimi se 

potrošnik sreča pri svojem prvem nakupu z visoko stopnjo odločanja. Nekateri avtorji, med 

njimi Blackwell, Miniard in Engel (2001, 70–82, po Vukasovič 2013, 58), navajajo poleg 

petstopenjskega procesa nakupa še dve dodatni stopnji (zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 

s kupljenim izdelkom in odstranitev neuporabljenih izdelkov). Modeli zaradi svoje 

kompleksnosti obravnavanega pojava niso povsem podobni in lahko vključujejo večje število 

korakov, ki skušajo prikazati potek nakupnega odločanja potrošnikov. 

Ugotavljamo, da je za uspešno poslovanje podjetja zelo pomembno poznavanje potreb in želja 

potrošnikov, na podlagi katerih izvaja podjetje skrbno načrtovane trženjske aktivnosti, ki 

prinašajo določene konkurenčne prednosti in s tem uspeh poslovanja. 
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4 ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV 

Namen četrtega poglavja je predstaviti teoretična izhodišča in opredeliti zadovoljstvo 

potrošnikov, stopnje zadovoljstva in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo. Posebej bomo 

izpostavili zadovoljstvo potrošnikov s storitvami mobilne telefonije. 

4.1 Opredelitev in pomen zadovoljstva 

Zadovoljstvo potrošnikov je koncept, ki se v trženju in podjetništvu uveljavlja skozi miselnost 

in spremenjeno prakso. Zavedanje pomena zadovoljstva potrošnikov se je oblikovalo skozi 

številne raziskave, ki so botrovale večinoma psihološki kategorizaciji zadovoljstva. Tako je 

po Oliverju (1981, 27 po Bansal in Taylor 2015, 304) zadovoljstvo potrošnikov psihološko 

stanje, ki povezuje čustva neizpolnjenih potreb oziroma pričakovanj izpolnitve ter predhodno 

izkušnjo o uporabi izdelka ali storitve.  

Tse in Wilton (1988, 204 v Bansal in Taylor 2015, 304) ob tem dodajata, da je zadovoljstvo 

potrošnika sicer čustven odziv na razliko med pričakovanji (o uporabi izdelka in storitve) ter 

dejansko rabo (učinkovitostjo) izdelka ali storitve.  

Najbolj uveljavljen koncept zadovoljstva potrošnikov ponujata Westbrook in Oliver (1994, 84 

v Bansal in Taylor 2015, 304), ko pravita, da je zadovoljstvo potrošnikov resda v literaturi 

različno opredeljen pojem, vendar pa se v praksi, tako raziskovalni kot tudi trženjski, 

najpogosteje uporablja kot ponakupna ocena oziroma presoja specifičnih elementov nabave. 

Ule in Kline (1996, 248, po Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 204) opredeljujeta 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov kot čustveni odgovor na proces 

ovrednotenja izkušnje potrošnje izdelka ali uporabe storitve. Na sliki 7 je prikazanih pet 

elementov procesa, podlaga procesa pa je časovna razsežnost. 

 

Slika 7: Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov kot proces primerjave 

Vir: Ule in Kline 1996, 249. 

S slike 7 je razvidno, da se pričakovanje potrošnika o delovanju izdelka začne v prednakupni 

fazi. V ponakupni fazi potrošnik primerja dejanski učinek s svojimi pričakovanji. Če je 
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dejansko delovanje izdelka preseglo njegova pričakovanja, se to odraža v ponakupnem 

vedenju z njegovim zadovoljstvom.  

Zadovoljstvo potrošnikov je ključni element podjetniške strategije in ciljev podjetja, ki deluje 

v okviru konkurenčnega in dinamičnega trga (Anderson, Fornell in Lehmann 1994).  

Iz navedenega lahko povzamemo, da je zadovoljstvo potrošnikov eden od pogojev za 

ohranjanje zvestobe. Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov vpliva na prihodnje 

nakupne odločitve.  

Musek Lešnik (2008, 23) opozarja na nujnost posvečanja načrtovanju, izvajanju in 

upravljanju procesov, ki vplivajo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov. 

Zadovoljni potrošniki so namreč cilj vsakega podjetja, ker se le zadovoljen potrošnik vrača. 

Nezadovoljen potrošnik ne le, da se ne vrača, temveč tudi drugim potrošnikom prenese svoje 

nezadovoljstvo z izdelkom ali storitvijo.  

Po Jani in Heesupu (2011) je zadovoljstvo čustveno stanje, ki je rezultat dolgoletne interakcije 

kupca s ponudnikom storitev. Shankar, Smith in Rangaswamy (2002) navajajo dve vrsti 

zadovoljstva potrošnikov, in sicer zadovoljstvo, povezano z izdelkom ali storitvijo, ter 

splošno zadovoljstvo, ki je osnovano na odnosu med potrošnikom in ponudnikom. Splošno 

zadovoljstvo je celoten učinek niza prenosov ali zasebnih srečanj s ponudnikom storitev v 

določenem časovnem obdobju.  

Tudi Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 204) menijo, da se splošno zadovoljstvo potrošnikov 

kaže predvsem v tem, ali zaupajo ponudniku storitev, da bo to, kar je obljubil, tudi v celoti 

uresničil.  

4.2 Stopnje zadovoljstva 

Stopnja zadovoljstva potrošnikov je lahko zelo pomemben pokazatelj poslovanja podjetja, saj 

višja stopnja zadovoljstva potrošnikov ustvarja podjetju večji dobiček (Jones in Sasser 1995). 

Potrošniki, ki se srečajo z izdelkom ali storitvijo, po uporabi primerjajo dejansko in 

pričakovano stanje. Tako lahko potrošniki potrdijo ali zavrnejo svoja pričakovanja. Glede na 

pričakovanja in dejansko kakovost izdelka ali storitve loči Verk (2000, 33–36) tri stopnje 

zadovoljstva potrošnikov:  

 potrošnik, ki je zelo zadovoljen, ima občutek, da je za svoj denar dobil več, kot je 

pričakoval, in tako ostaja zvest podjetju; 

 potrošnik, ki je povprečno zadovoljen in meni, da je dobil, kar je pričakoval, podjetju 

ostane zvest, dokler se mu ne ponudi ugodnejša ponudba; 
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 potrošnik, ki je nezadovoljen in ima občutek, da je izdelek ali storitev preplačal in ni 

zadovoljen s kakovostjo. Nezadovoljen potrošnik se pritoži podjetju oziroma se odloči za 

menjavo ponudnika, ko se ponudi priložnost. 

V preglednici 7 so navedene stopnje zadovoljstva potrošnikov. Za zelo zadovoljnega 

potrošnika je značilna visoka stopnja zvestobe, nezadovoljni potrošnik pa se bo odločil za 

novo podjetje, ki bo zadovoljevalo njegove potrebe in želje.  

Preglednica 7: Stopnje zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Vranešević 1999, 192. 

Avtorji Reichheld in Sasser (1990) ter Wirtz (2003) menijo, da je zadovoljstvo uporabnika 

bistven dejavnik za njegovo zvestobo. Zadovoljstvo namreč poveča verjetnost ponovnega 

nakupa in sproži pozitivno komunikacijo od ust do ust. Nekateri avtorji ugotavljajo povezavo 

med zadovoljstvom in zvestobo, nekateri pa tega niso potrdili. Anderson in Sullivan (1993) 

sta ugotovila, da je možnost, da obdržimo uporabnike, večja, če so le-ti zadovoljni. Fornell 

(1992) pravi, da se visoka stopnja zadovoljstva uporabnikov odraža v povečani stopnji 

zvestobe in da je verjetnost, da bodo uporabniki prestopili h konkurenci, manjša.  

Jones in Sasser (1995) pa ugotavljata, da vodi zadovoljstvo uporabnikov do večje zvestobe 

uporabnikov, ki so visoko na lestvici merjenja zadovoljstva. Problem pa je, kako definirati 

lestvico zadovoljstva. Coyne (1989) meni, da je razmerje med zvestobo in zadovoljstvom 

uporabnikov šibko, ko je stopnja zadovoljstva nizka, srednje pri zmerni stopnji zadovoljstva 

in močno pri visoki stopnji zadovoljstva. Načini povezav med zadovoljstvom in zvestobo 

uporabnikov so odvisni od različnih stopenj zadovoljstva uporabnikov. Povezava med 

zadovoljstvom in zvestobo ni niti preprosta niti linearno odvisna (Jones in Sasser 1995).  

Tako Fornell (1992, 7), Neal (1999, 21) in drugi ugotavljajo, da so zadovoljni potrošniki v 

večji meri zvesti podjetju, zvesti potrošniki pa ni nujno, da so tudi zadovoljni. Poudarjajo, da 

Izkušnje/izvedba Potrošnikovo 

doživetje 

Raven Posledica 

 Presega pričakovanja Zelo zadovoljen, 

navdušenost, veselje 

Širi dober glas o 

podjetju, ponovi nakup, 

ko ima to možnost, 

visoka stopnja zvestobe  

Realna vrednost 

izdelka/storitve 

Ustreza pričakovanju Zadovoljstvo Širi glas o podjetju, 

podjetje lahko zamenja 

z drugim, če mu ta nudi 

boljšo ponudbo 

 Ne dosega 

pričakovanja 

Nezadovoljstvo Širi slab glas o podjetju, 

se pritoži ali zamenja 

podjetje 
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je zadovoljstvo pomemben dejavnik zvestobe, ne pa tudi edini. S tem se strinja tudi Magi 

(1999, 2–3), ki navaja, da na zvestobo vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so osebni dohodek, 

posamezne značilnosti potrošnika, njegova stališča glede nakupov, količina prostega časa, ki 

ga namenja za nakupe, itd. Iz navedenega lahko povzamemo, da zadovoljstvo potrošnikov 

odločilno vpliva na njihovo obnašanje in vedenje glede zvestobe. 

Podobno ugotavlja literatura s področja mobilne telefonije, kjer ima zadovoljstvo močan vpliv 

na zvestobo uporabnikov. Gerpott, Rams in Schindler (2001) so proučevali nemški trg 

mobilne telefonije, Kim, Park in Jeong (2004) so proučevali trg mobilne telefonije v Južni 

Koreji, Lee, Lee in Feick (2001), ki so raziskovali francoski trg mobilne telefonije, pa so 

mnenja, da sta zadovoljstvo in zvestoba kupcev soodvisna dejavnika. 

Povzamemo lahko, da je težnja vsakega podjetja imeti čim več zadovoljnih in zvestih 

uporabnikov. Ključno pri tem je poznavanje potreb in želja uporabnikov in razumevanje 

nakupnega vedenja uporabnikov, da lahko podjetje oblikuje različne trženjske strategije, s 

katerimi zadrži obstoječe uporabnike in pridobiva nove.  

4.3 Pričakovanja in zadovoljstvo 

Bitner in Zeithaml (2003) menita, da je zadovoljstvo potrošnikov odvisno od tega, v kolikšni 

meri je storitev izpolnila njihove potrebe in pričakovanja. Tako sta Bitner in Zeithaml (1999, 

76) definirala pričakovanja uporabnikov kot mnenje o izvedbi storitve, ki služi kot standard za 

presojanje izvedbe. S tem se strinjajo tudi Vida idr. (2010, 225), ki navajajo, da so 

pričakovanja potrošnikov pri vrednotenju zadovoljstva ključni element in predstavljajo 

primerjalni standard, na osnovi katerega se oblikuje zadovoljstvo. S tem se Fornell idr. (1996) 

ne strinjajo v celoti in menijo, da pričakovanja ne predstavljajo le primerjalnega standarda, 

ampak neposredno vplivajo na zadovoljstvo potrošnika.  

Pričakovanje potrošnikov glede izbire določenega izdelka ali storitve je pogosto povezano z 

blagovno znamko, ceno in stopnjo informiranosti. Potrošniki so vedno bolj ozaveščeni in 

informirani, informacije o izdelku, storitvi ali ponudniku lahko oblikujejo na podlagi svojih 

predhodnih izkušenj ali priporočil prijateljev in znancev, z izmenjavo informacij in prek 

različnih oblik spletnega komuniciranja ter s pomočjo oglasov v tiskani in digitalni obliki 

(Vida idr. 2010, 225).  

Za podjetja je pomembno, da se pri merjenju zadovoljstva potrošnikov osredotočijo na želeno 

raven pričakovanj, saj je le tako možno ugotoviti pomanjkljivosti kakovosti izdelkov ali 

storitev. Tako poznamo različna pričakovanja, ki jih nekateri avtorji, kot so Santos in Boote 

(2003); Potočnik (2004, 127), delijo na različne ravni: 

 idealna pričakovanja se nanašajo na odlično kakovost izdelka ali storitev; 



 

37 

 standardna pričakovanja se nanašajo na soliden izdelek glede na ceno in podobne 

konkurenčne izdelke; 

 minimalna pričakovanja se nanašajo na najnižjo še sprejemljivo raven delovanja in 

kakovosti.  

Vida idr. (2010, 226) navajajo, da je območje tolerantnosti potrošnikov nekakšna meja med 

idealnim in minimalnim pričakovanjem, ki je pomembna za zadovoljstvo potrošnikov. Če 

izdelek ali storitev doseže območje tolerantnosti, govorimo o standardnem pričakovanju. Ko 

ga preseže, govorimo o idealnem pričakovanju, kjer je potrošnik z uporabo izdelka ali storitve 

zelo zadovoljen in je njegova zvestoba podjetju večja kot pri potrošniku s standardnim 

pričakovanjem. Kadar izdelek ali storitev ne doseže minimalnega pričakovanja, je potrošnik 

pri tem nezadovoljen in nezvest. 

Oliver (1997) meni, da je zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov odziv potrošnika 

na izpolnitev njegovih pričakovanj. Zadovoljstvo potrošnikov je odziv, ki je posledica ocene 

in čustev oziroma čustvovanja. Sklepamo lahko, da se zadovoljstvo potrošnikov ustvari na 

podlagi ocene kakovosti ponudnika storitev (McDougall in Levesque, 2000). 

4.4 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo 

Raziskovalci so se pri opredelitvi pojma zadovoljstva potrošnikov posvečali predvsem 

pomenu in merjenju zadovoljstva potrošnikov ter kakovosti storitev. Zadovoljstvo 

potrošnikov in kakovost storitev sta med seboj sicer povezana, vendar se razlikujeta po tem, 

da zadovoljstvo zajema širšo sliko, medtem ko se pri kakovosti storitev osredotoča zgolj na 

dimenzijo storitve (Wilson idr. 2008, 78). Kot je že bilo omenjeno, tudi drugi dejavniki (kot 

sta cena in kakovost izdelka) vplivajo na zadovoljstvo potrošnikov, zato moramo upoštevati, 

da zaznana kakovost storitve predstavlja komponento zadovoljstva potrošnikov (Zeithaml, 

Bitner in Gremler 2006, 106−107). Ta teorija se sklada z mnenjem Wilsona idr. (2008), 

potrjena pa je bila tudi z opredelitvami zadovoljstva potrošnikov, ki so jih predstavili drugi 

raziskovalci. Na sliki 8 je prikaz modela zadovoljstva potrošnikov, kot so ga predlagali 

Wilson in drugi.  
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Slika 8: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Wilson idr. 2008, 79. 

Slika 8 prikazuje odnos med zadovoljstvom potrošnikov in kakovostjo storitve. Kakovost 

storitve je opredeljena kot ocenjevanje, ki se izvaja za določen vidik in v katerem se odraža 

potrošnikovo zaznavanje zanesljivosti, zavarovanja, odzivnosti, sočutja in dotakljivosti, 

medtem ko je zadovoljstvo pojem, ki zajema širši vidik in na katerega vpliva zaznavanje 

kakovosti storitve, kakovosti izdelka in cena ter tudi okolijski in osebni dejavniki (Wilson idr. 

2008, 78). 

4.5 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov mobilnih storitev 

Pretekle raziskave so pokazale, da so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo 

uporabnikov mobilnih storitev, omrežje, cena storitve, podpora uporabnikom in osebne koristi 

(Booz, Allen in Hamilton, 1995; Danaher in Rust, 1996; Bolton, 1998; Gerpott, 1998).  

Novejši raziskovalci pa so mnenja, da na zadovoljstvo uporabnikov storitev mobilne 

telefonije vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so pričakovanja potrošnikov, zaznana kakovost 

storitve ali izdelka, zaznana vrednost ter povezava med zadovoljstvom in zvestobo.  

Tako sta Santouridis in Trivellas (2010) v svoji raziskavi ugotovila, da na pozitivno 

zadovoljstvo uporabnikov mobilne telefonije v Grčiji najbolj vplivajo izbrana storitev, 

struktura cene in sistem obračunavanja storitev, kar se obenem odraža tudi v večji zvestobi 

uporabnikov mobilne telefonije.  

Albar, Egena in Gbande (2014) so izvedli raziskavo, v kateri so proučevali vpliv kakovosti 

storitev na zadovoljstvo uporabnikov mobilne telefonije v Nigeriji. Rezultati raziskave so 

pokazali, da obstaja povezava med kakovostjo storitev oziroma izdelka, zanesljivostjo, 

nagnjenostjo k zamenjavi ponudnika in zadovoljstvom uporabnikov.  

Tudi raziskava, ki so jo izvedli Chen idr. (2014), v katero je bilo vključenih 783 uporabnikov 

mobilnih storitev na Kitajskem, je pokazala, da slaba kakovost omrežja občutno vpliva na 

nezadovoljstvo uporabnikov mobilnih storitev in s čimer se povečuje možnost zamenjave 
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operaterja. Pri izbiri operaterja pomembno vplivata tako kakovost omrežja kot tudi poštena 

cena (Khan in Afsheen 2012). Zaradi slabe kakovosti omrežja naraste število pritožb, kar 

nedvomno vpliva tudi na večje nezadovoljstvo uporabnikov. Glede na navedeno je 

pomembno, da ponudniki mobilnih storitev zagotovijo visoko kakovostno omrežje, da 

ohranijo zadovoljstvo uporabnikov. 

Sharma (2014) se v raziskavi ukvarja s ključnimi dejavniki zadovoljstva uporabnikov pri 

izbiri ponudnikov mobilne telefonije v Savdski Arabiji. Raziskava je pokazala, da so 

uporabniki ponudnika Saudi Telecom Company (STC) bolj zadovoljni kot uporabniki drugih 

ponudnikov. Glavni dejavniki, ki opredeljujejo zadovoljstvo uporabnikov, so bili pokritost 

omrežja, hitrost prenosa podatkov, kakovost storitev, ponudba in podpora, ki jo nudi služba za 

podporo uporabnikom. Avtor zaključuje, da je zadovoljstvo uporabnika odvisno od 

ponudnika, njegovega trženjskega pristopa in kakovosti storitev. Nadalje avtor raziskave 

navaja priporočilo za pridobivanje novih uporabnikov, in sicer naj se ponudnik mobilne 

telefonije trženjsko orientira na najstnike, poslovne uporabnike in študente, saj le-ti sodijo v 

skupino najpogostejših uporabnikov mobilne telefonije. Avtor tudi navaja priporočilo za 

širitev ponudbe za uporabnike (izseljence), ki živijo v oddaljenih državah, saj na ta način 

povečajo število uporabnikov.  

Saha, Islam in Hoque (2016) so v svoji raziskavi, v kateri so se osredotočili na trg mobilne 

telefonije v Bangladešu, natančneje na zadovoljstvo uporabnikov mobilne telefonije, 

ugotovili, da igrajo dejavniki, kot so cena storitev, kakovost omrežja in raznolikost storitev, 

zelo pomembno vlogo pri zadovoljstvu uporabnikov. Avtorji navajajo, da bi morali ponudniki 

mobilnih storitev na osnovi svojih prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco razviti 

primerne poslovne strategije. 

Shoki, Fen in Ismail (2012) pa so v svoji raziskavi, v kateri so proučevali odnos med zaznano 

vrednostjo, zadovoljstvom in zvestobo uporabnikov mobilne telefonije, zasnovani na podlagi 

ugotovitev, ki so jih podali Lim, Widdow in Park (2006), ugotovili, da je stopnja zaznane 

čustvene vrednosti uporabnikov mobilne tehnologije izredno visoka, medtem ko sta stopnji 

zaznane ekonomske vrednosti in zaznane družbene vrednosti zmerni. Raziskava je pokazala 

tudi, da visoka in zmerna stopnja vplivata na zadovoljstvo uporabnika mobilne telefonije, da 

imata zaznana čustvena vrednost in zaznana družbena vrednost največji vpliv na zadovoljstvo 

uporabnika mobilne telefonije ter da sta zadovoljstvo in zvestoba uporabnika mobilne 

telefonije med seboj močno povezana. 

Angelova in Zekiri (2011, 27) sta raziskovala pomen zadovoljstva na podlagi raziskave s 

pomočjo ACSI-modela (ameriški indeks zadovoljstva uporabnikov), v kateri sta ugotavljala 

zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev treh mobilnih operaterjev v Makedoniji. Iz 

analize 1048 vprašalnikov sta ugotovila, da uporabniki niso zadovoljni s kakovostjo storitev 

mobilnih operaterjev. Pričakovanja uporabnikov so bila namreč višja od njihove percepcije. Iz 
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navedenega lahko povzamemo, da je za podjetje pomembno poznavanje zaznavanja kakovosti 

storitev s strani uporabnikov in merjenje kakovosti storitev.  

4.6 Merjenje zadovoljstva potrošnikov  

Zadovoljstvo in ustvarjanje zvestih potrošnikov sta bistvenega pomena za poslovanje 

podjetja, saj vpliva na njegovo dolgoročno uspešnost in razvoj. 

Očitno je, da podjetja poskušajo zadovoljiti svoje potrošnike. Zadovoljni uporabniki se v 

večini primerov vrnejo in kupujejo več, svoje pozitivne izkušnje pa delijo s prijatelji in znanci 

in tako se krog uporabnikov lahko hitro širi. Te skupine uporabnikov so za podjetje 

dobičkonosne, zato je pomembno, da podjetja spremljajo zadovoljstvo svojih uporabnikov, 

saj lahko zadovoljni uporabniki za podjetje prispevajo k poslovnemu uspehu. 

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov izvaja podjetje raziskave o njihovem zadovoljstvu 

in na podlagi teh pridobi podatke o stopnji zadovoljstva. Dokaj dobri pokazatelji zadovoljstva 

uporabnikov so tudi določena merila, med katera lahko uvrstimo ponovni nakup, priporočilo 

znancev za nakup, pritožbe uporabnikov, splošno zadovoljstvo itd. Na podlagi tako zbranih 

informacij podjetje pridobi osnovne informacije o zadovoljstvu uporabnikov. Obširne in 

poglobljene metode merjenja zadovoljstva uporabnikov pa so po drugi strani osnova za 

oblikovanje trženjske in prodajne strategije podjetja (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

330–331). 

Glede na objektivnost meril in izvor podatkov lahko metode merjenja zadovoljstva razvrstimo 

glede na izvor podatkov in po objektivnosti meril. Po izvoru podatkov razvrstimo metode 

merjenja zadovoljstva uporabnikov (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 331): 

 notranji vir podatkov: 

 sistem pritožb in predlogov; 

 stroški popravil izdelkov v garanciji; 

 podatki servisnih služb; 

 postopek sklepanja poslov; 

 neformalni pogovori z zaposlenimi; 

 skupinski intervju z zaposlenimi; 

 odnosi prodajnega osebja z uporabniki; 

 zunanji vir podatkov: 

 anketa o zadovoljstvu uporabnikov; 

 skupinski intervju z uporabniki; 

 opazovanje vedenja uporabnikov na prodajnem mestu; 

 spremljanje in zbiranje podatkov konkurenčnih podjetij; 

 metoda kritičnih dogodkov. 
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4.6.1 Metoda kritičnih dogodkov 

Metoda kritičnih dogodkov je pomemben element raziskave ugotavljanja zadovoljstva 

uporabnikov, saj definira delovanje podjetja z vidika uporabnika in posreduje pozitivne 

oziroma negativne izkušnje s storitvijo oziroma kakovostjo izdelka podjetja. Kritični dogodek 

tako opisuje pozitivno ali negativno izkušnjo uporabnika, pri čemer negativna izkušnja 

uporabnika privede do dvoma o kakovosti podjetja, pozitivna izkušnja pa spodbuja 

uporabnika k ponovnemu nakupu in vpliva na splošno pozitivno oceno podjetja. Postopek 

poteka tako, da se kritične dogodke razvrsti v ustrezne skupine s pripadajočimi dejavniki 

zadovoljstva. V naslednji stopnji se združuje v skupine dejavnikov zadovoljstva. Na ta način 

dobimo dimenzije kakovosti, ki jih imenujemo z besedo ali besedno zvezo. V nasprotju z 

dejavniki zadovoljstva za njih ni potrebno, da so specifični, pomembno je, da odražajo 

vsebino dejavnikov zadovoljstva. Z združevanjem posameznih dejavnikov zadovoljstva 

dobimo dimenzijo kakovosti, ki jo imenujemo odzivnost (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 332). 

4.6.2 Metoda razvoja dimenzij kakovosti  

Z metodo razvoja dimenzij kakovosti opredeljujemo kakovost storitev glede na posamezne 

dimenzije in je osredotočena na ljudi, ki nudijo uporabniku določen izdelek ali opravljajo 

storitev. Pomembno je razumevanje namena in delovanja izdelka ali opravljanja storitve. 

Metodo izvajamo tako, da najprej identificiramo dimenzije kakovosti ter nato opredelimo te 

dimenzije s specifičnimi primeri (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 333). Najbolj 

pogosto uporabljena metoda razvoja dimenzij kakovosti je model SERVQUAL. 

4.6.3 Sistem pritožb in predlogov 

Z metodo sistema pritožb in predlogov podjetje vzpostavlja sistem, v katerem lahko 

uporabniki izrazijo svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z izdelkom ali storitvijo. Na 

podlagi povratnih informacij uporabnikov se podjetje odloči za ustrezne postopke odprave 

pomanjkljivosti ter s tem odpravi nezadovoljstvo in posledično vpliva na dvig zadovoljstva.  

Izjemno dober vir informacij o zadovoljstvu uporabnikov predstavlja zaposleno osebje, ki 

komunicira z uporabniki in neposredno vpliva na njihovo zadovoljstvo. Pomemben vidik je 

hitro in učinkovito reševanje zahtev oziroma pritožb uporabnikov ter posredovanje povratnih 

informacij uporabnikov drugim nivojem v podjetju. Spričo navedenega lahko hiter odziv 

zaposlenega osebja pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. Storitveno podjetje mora 

spremljati pritožbe z vseh področij, ker lahko le na ta način ugotovi, kje se pojavljajo težave 

in na katerih področjih izgublja uporabnike. Podjetje mora zato vzpostaviti učinkovito 

komunikacijo med uporabniki in zaposlenim osebjem, ki rešuje pritožbe (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 334–335). 
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4.6.4 Navidezno oziroma namišljeno nakupovanje 

Navidezno oziroma namišljeno nakupovanje je način, s katerim si podjetje ustvari podobo o 

zadovoljstvu uporabnika z izdelkom ali storitvijo podjetja. Podjetje najame ljudi, ki se 

pretvarjajo, da so možni kupci, ter podjetju poročajo o pozitivnih in negativnih izkušnjah v 

nakupnem procesu. Podjetje na ta način pridobi tudi podatke o iznajdljivosti svojega 

prodajnega osebja in o aktivnostih konkurenčnih podjetij (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 336). 

4.6.5 Analiza izgubljenih uporabnikov storitev 

Podjetje mora vzpostaviti stik z uporabniki, ki so prenehali kupovati njihove izdelke ali 

uporabljati storitve, ter raziskati razloge, ki so privedli do tega. V analizi je zajeta primerjava 

števila izgubljenih uporabnikov v določenem časovnem obdobju v primerjavi s prejšnjim 

časovnim obdobjem. Z analizo vzrokov za izgubljene uporabnike pa podjetje pridobi 

informacije o razlogih prenehanja uporabe izdelka ali storitve. Za analizo je treba upoštevati 

podatek o deležu izgubljenih uporabnikov, ki je za podjetje še sprejemljiv, in podatek o tem, 

kateri so tisti uporabniki, katerih izguba ne bo vplivala na uspešno poslovanje podjetja. Pri 

analizi merjenja zadovoljstva uporabnikov je treba upoštevati subjektivne dejavnike, saj dva 

uporabnika lahko različno razumeta in razložita določen pojav. Tudi podjetje ima lahko v 

času izvajanja meritev zadovoljstva uporabnikov drugačen pristop do njih kot običajno. Po 

drugi strani pa uporabniki lahko izrazijo več nezadovoljstva z namenom pridobivanja 

določenih ugodnosti in popustov podjetja (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 336–337). 

4.6.6 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev 

Podjetje lahko izvede neposredno anketo o zadovoljstvu uporabnikov s pošiljanjem 

vprašalnikov po pošti ali telefonsko naključno izbranim uporabnikom. Na ta način podjetje 

pridobi informacije o svojem poslovanju in tudi podatke o konkurenčnih podjetjih. Podjetje se 

mora zavedati, da je zadovoljstvo uporabnikov storitev gonilo ponovnih nakupov, zato je še 

kako pomembno pridobivanje informacij o zadovoljstvu uporabnikov. Pri merjenju 

zadovoljstva uporabnikov uporabljamo neposredna vprašanja, ki se nanašajo na določen 

izdelek ali storitev, ter navedemo različne možnosti za odgovore. Kot drugo pa se na 

anketirane osebe lahko obrnemo z vprašanji, naj opredelijo probleme z izdelkom ali storitvijo 

in predlagajo rešitve. Anketa je natančna in zanesljiva metoda zbiranja primarnih podatkov, s 

katero lahko podjetje hitro pridobi informacije o zadovoljstvu uporabnikov. Anketiranje lahko 

poteka po telefonu, pošti, prek spleta ali osebno. Podjetje lahko izmeri zadovoljstvo 

uporabnikov z neposrednim vprašanjem, ki se nanaša na kakovost storitve ali izdelka. 

Uporabnik tako neposredno izrazi svoje zadovoljstvo. Po drugi strani pa podjetje lahko izvede 
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način analize izpeljanega nezadovoljstva, v katerem anketirane osebe podajo informacije o 

svojih pričakovanjih in dejanskem stanju.  

Pri načinu analize problema anketirane osebe naštejejo težave in hkrati predlagajo možne 

vidike izboljšave. Pri načinu analize pomembnosti oziroma uspešnosti poslovanja pa 

anketirane osebe opredelijo posamezne elemente ponudbe glede na njihovo pomembnost in 

kasnejšo uspešnost njihove izvedbe. Z anketnim vprašalnikom lahko podjetje pridobi podatke 

o številu ponovnih nakupov oziroma povečani prodaji ter pripravljenost uporabnika, da 

priporoči storitev ali izdelek drugim. Z analizo vprašalnika o zadovoljstvu uporabnika lahko 

podjetje pridobi poleg samih informacij o zadovoljstvu uporabnika z izdelkom ali storitvijo 

tudi koristne podatke za njegove nadaljnje aktivnosti na področju kakovosti komunikacije in 

prodaje. Ohranjanje uporabnikov in povečevanje njihove vloge v poslovnem svetu se 

vsekakor odražata z dobrimi poslovnimi rezultati podjetja (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 335–336). 

Z uporabo navedenih metod merjenja zadovoljstva uporabnikov lahko podjetje ugotovi, kateri 

dejavniki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov in kako izvajati komunikacijske procese s 

ciljem pridobivanja zvestih uporabnikov. V raziskovalni nalogi smo izvedli anketo oziroma 

raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov.  
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5 ZVESTOBA POTROŠNIKOV 

Namen poglavja je predstaviti teoretična izhodišča in opredeliti zvestobo potrošnikov ter 

dejavnike, ki vplivajo na zvestobo. Posebej bomo izpostavili zvestobo uporabnikov storitev 

mobilne telefonije.  

5.1 Opredelitev zvestobe 

Koncept zvestobe potrošnikov izhaja iz teorije obnašanja in je včasih tisto, kar potrošniki 

izražajo do blagovnih znamk, storitev ali dejavnosti. Pogosto se navaja zvestobo potrošnikov 

v nasprotju z zvestobo do blagovne znamke, da bi poudarili, da je zvestoba značilna za ljudi. 

Po mnenju avtorjev ne obstaja enotna definicija zvestobe (Jacoby in Chestnut 1978; Dick in 

Basu 1994; Oliver 1999).  

Beerli, Martin in Quintana (2002) menijo, da je zvestoba bila in je še vedno opredeljena kot 

ponovitev pogostosti nakupa ali relativnega obsega nakupa iste blagovne znamke. Oliver 

(1999) pa predpostavlja, da večina definicij koncepta zvestobe v literaturi ne upošteva 

psihološkega pomena zvestobe, temveč se ukvarjajo z dejanji uporabnika. Njegova definicija 

zvestobe je globoka zaveza za ponovni nakup priljubljenega izdelka oziroma storitve ne glede 

na situacijske vplive in trženjske prijeme, namen katerih je spreminjati nakupno vedenje.  

Jacoby in Kyner (1973) gledata na zvestobo kot na pristranski (nenaključni) vedenjski 

odgovor, ki ga v določenem časovnem obdobju opravi odločevalec za nakup ene ali več 

blagovnih znamk iz niza blagovnih znamk, in kot funkcijo psiholoških procesov, ki se odraža 

z zavezanostjo blagovni znamki. Treba je razlikovati med ekskluzivnostjo in zvestobo ter 

alternativne možnosti ovrednotiti po določenih merilih. 

Day (1969), Jacoby in Kyner (1973) ter Berne (1997) menijo, da je zvestoba koncept, ki prek 

ponavljajočega nakupnega vedenja omogoča dve alternativi – vedenje in predanost, kar vodi v 

zavezo uporabnika. Kombinacija teh dveh komponent omogoča razlikovanje med dvema 

konceptoma zvestobe potrošnikov: 

 odločitev za nakup blagovne znamke je lahko inercijska. Potrošnik pri nakupu blagovne 

znamke ne vlaga energije v razmišljanje, blagovno znamko kupi iz navade. V tem 

primeru bo uporabnik brez oklevanja prešel na drugo blagovno znamko, če bo za to imel 

razlog. Uporabnik kupuje isto blagovno znamko ne zaradi resnične zvestobe blagovni 

znamki, temveč zato, ker ne vlaga časa in truda za iskanje alternative; 

 prava zvestoba blagovni znamki, ki predstavlja ponovitev nakupnega vzorca, odseva 

zavestno odločitev za nadaljnji nakup iste blagovne znamke ter jo določata pozitiven 

odnos in visoka stopnja zaveze do blagovne znamke. 

Zvestoba potrošnikov je eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na ohranjanje dolgoročnega 

uspeha podjetja (Kuusik 2007). Lim, Widdow in Park (2006) zvestobo potrošnikov definirajo 
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kot navezanost oziroma predanost podjetju in zvestobo kupcev primerjajo z nagnjenjem 

potrošnikov, da izberejo določeno blagovno znamko ali izdelek, s katerim izpolnijo svoje 

potrebe. To lahko opišemo kot zvestobo blagovni znamki, saj se potrošniki za določeno 

blagovno znamko v primerjavi z drugimi pogosteje odločijo. Izbor in nakup sta nekakšen 

dokaz, iz katerega je razvidna zvestoba potrošnika določeni blagovni znamki.  

5.2 Dejavniki, ki vplivajo na zvestobo potrošnikov 

Med dejavnike, ki vplivajo na zvestobo potrošnikov, lahko uvrščamo strategije razvoja 

odnosov ravnanja z uporabniki, ugled podjetja, trženjsko komuniciranje in reševanje 

reklamacij. Zins (2001) meni, da je celostna podoba ponudnika storitev, skupaj s kakovostjo 

storitev ter zadovoljstvom potrošnikov, dovolj dobra osnova za napoved zvestobe 

potrošnikov.  

Nguyen in Leblanc (2001) ugotavljata, da se celostna podoba podjetja pozitivno povezuje z 

zvestobo uporabnikov na treh področjih: telekomunikacije, trgovina na drobno in 

izobraževanje.  

Povzamemo lahko, da celostno podobo podjetja določajo izkušnje potrošnikov in kakovost 

storitev. Zvestoba potrošnikov in zaznavanje potrošnikov o kakovosti storitev neposredno 

vplivata na zaznavanje podobe podjetja. Kakovost storitev, zadovoljstvo uporabnikov in 

podoba podjetja so opredeljeni kot glavni pokazatelji zvestobe uporabnikov (Khatibi, Ismail 

in Thyagarajan 2002; Nguyen in Leblanc 2001; Gwyne, Ennew in Devlin 1999; Woodside, 

Frey in Daly 1989).  

5.3 Dejavniki, ki vplivajo na zvestobo uporabnikov mobilnih storitev  

Beerli, Martin in Quintana (2002) menijo, da v zadnjih letih močno narašča zanimanje za 

analizo dejavnikov, ki vplivajo na zvestobo uporabnikov na področju trženja storitev mobilne 

telefonije. Med te dejavnike prištevamo zadovoljstvo uporabnikov in stroške menjave 

blagovnih znamk (Oliver 1999; Berne 1997; Bloemer in Kasper 1995; Anderson in Sullivan 

1993; Boulding idr. 1993; Bloemer in Lemmink 1992). 

Pri tem je treba izpostaviti ugotovitve, ki so jih podali Reichheld, Markey in Hopton (2000), 

ki kažejo, da je bilo 60–80 % uporabnikov, ki so zamenjali ponudnika mobilne telefonije, 

zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s storitvami le malo časa, preden so se odločili za menjavo 

ponudnika.  

Tudi podatki raziskave, ki jo je opravil Arasil (2005), so pokazali, da dejavnik stroška 

zamenjave ponudnika neposredno vpliva na zvestobo in vpliva na zadovoljstvo uporabnika ter 

njegovo zaupanje. Zato tudi igra ključno vlogo pri pridobivanju zvestobe uporabnikov. 
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Strošek menjave ponudnika je povezan s psihološkimi, finančnimi in proceduralnimi procesi. 

S soočanjem večjega tveganja stroškov menjave ponudnika je uporabnik bolj motiviran, da 

ostane v obstoječem odnosu s trenutnim ponudnikom (Aydin in Ozer 2005; Patterson 2004). 

Avtorja raziskave Boohene in Agyapong (2011) sta proučevala dejavnike zvestobe 

uporabnikov v telekomunikacijski industriji. Na primeru podjetja Vodafone v Gani sta se 

raziskovalca prvenstveno ukvarjala z dejavniki, kot so kakovost storitve, zadovoljstvo 

uporabnikov in njihova podoba. V raziskavi je bil uporabljen model SERVQUEL kot glavni 

okvir za analizo storitev. Z metodo multiple in regresijske analize sta proučevala razmerja 

med kakovostjo storitev in zadovoljstvom uporabnikov. Rezultati kažejo, da obstaja pozitivno 

linearno razmerje med kakovostjo storitev in zvestobo uporabnikov. Po drugi strani rezultati 

analize kažejo negativno povezavo med zadovoljstvom in zvestobo uporabnikov. Rezultati 

analize kažejo, da mora Vodafone dati večji poudarek kakovosti storitev mobilne telefonije.  

Za razliko od izdelkov so storitve mobilne telefonije neotipljive, ne moremo govoriti o 

lastništvu storitve, zato se ocena kakovosti storitve s strani uporabnika nanaša na 

usposobljenost zaposlenih v podjetju, da omogočajo hitre in učinkovite storitve. 
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6 RAZISKAVA: ANALIZA POTROŠNIKOV 

Drugi del magistrske naloge je empiričnega značaja. Predmet raziskave je proučiti povezanost 

med dejavniki zadovoljstva uporabnikov storitev mobilne telefonije v Sloveniji in njihovo 

zvestobo izbranemu ponudniku teh storitev. Ugotovitve, predstavljene v nalogi, bodo lahko 

vodilo za oblikovanje in izvedbo trženjskih aktivnosti, s katerimi lahko ponudniki mobilnih 

storitev skušajo pridobiti nove in obdržati obstoječe uporabnike. 

6.1 Opis vprašalnika 

Vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj in 88 spremenljivk, ki jih lahko združimo v pet 

vsebinskih delov. Prvi del je namenjen identifikaciji uporabnikov storitev mobilne telefonije, 

drugi del identifikaciji in prepoznavi mobilnih operaterjev, tretji del pogostosti in namenu 

rabe storitev mobilne telefonije, medtem ko zadnji del proučuje splošno zadovoljstvo in 

dejavnike zadovoljstva. Vprašalnik se zaključuje z demografskimi vprašanji. 

6.2 Vzorčenje in potek zbiranja podatkov 

Raziskava je bila izvedena na podlagi računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI), 

in sicer v obdobju od 14. 10. 2016 do 6. 11. 2016. Vprašalnik, ki je bil izdelan s pomočjo 

spletne aplikacije za spletno anketiranje 1KA, je bil dostopen prek spletne povezave, ki je bila 

z vabilom k sodelovanju v raziskavi posredovana prek socialnih omrežij (Facebook, Twitter) 

in po elektronski pošti. K raziskavi so bili vabljeni naključni člani socialnih omrežij po načelu 

»snežne kepe«.  

Na povabilo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika se je odzvalo 304 anketirancev, vendar jih 

je anketo vsaj deloma izpolnilo 244.  

6.3 Metode obdelave podatkov 

Odgovori na vprašalnike so se zbirali v bazi odgovorov, ki smo jo nato uvozili v SPSS 22.0, 

kjer smo izvedli statistično analizo. Za izdelavo grafov smo uporabili tudi MS Excel 2013. Po 

zajemu podatkov iz spletne baze smo odstranili tiste uporabnike, ki niso odgovorili niti na eno 

zastavljeno vprašanje. 

6.4 Rezultati in interpretacija 

Prvo (in selektivno) vprašanje, ki smo ga zastavili sodelujočim, je, ali uporabljajo mobilne 

storitve (tako pogovorne kot tudi ostale). 7 % sodelujočih (f = 17; n = 244) je odgovorilo, da 

mobilnih storitev ne uporabljajo, zato smo to skupino sodelujočih povprašali le po 

demografskih spremenljivkah (spol, starost, izobrazba in ekonomski status). Ker je raziskava 
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osredotočena na proučevanje dejavnikov zadovoljstva uporabnikov, drugih vprašanj tej 

skupini nismo zastavljali. 

Sodelujoči so bili večinoma ženskega spola (56 %; n = 191). Najstarejši sodelujoči je bil rojen 

leta 1927, najmlajši pa 1998. V povprečju so bili (v letu, ko se je izvajala raziskava) 

sodelujoči stari 35 let. Več kot polovica vseh vprašanih je dosegla vsaj srednješolsko 

izobrazbo (50,5 %; n = 188). Med vprašanimi prevladujejo zaposleni (66,7 %; n = 189); slaba 

četrtina vprašanih je šolajočih (24,3 %; n = 189). 
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Slika 9: Struktura sodelujočih glede na izobrazbo 

 

Slika 10: Struktura sodelujočih glede ekonomski status 

6.4.1 Ponudniki mobilnih storitev 

Sodelujoči v raziskavi so imeli (na dan anketiranja) pri ponudnikih mobilnih storitev različno 

število sklenjenih naročniških in predplačniških pogodb. Največ vprašanih (83,7 %; n = 227) 

Osnovnošolska;  

5,9 % 
Poklicna (2- ali 3- 

letni program);  

5,9 % 

Srednješolska, 

tehniška/ 

gimnazijska;  

38,8 % 

Višješolska;  

8,0 % 

Visokošolska 

strokovna;  

13,8 % 

Univerzitetna;  

16,5 % 

Podiplomska;  

11,2 % 

Šolajoči 

(dijak/študent);  

24,3 % 

Aktivni (zaposlen, 

samozaposlen);  

66,7 % 

Neaktivni 

(upokojenci);  

5,8 % 

Brezposelni;  

3,2 % 
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je imelo sklenjenih vsaj eno naročniško razmerje; ob tem jih je 16,3 % tudi navedlo, da imajo 

v uporabi tudi 2 ali več naročniških pogodb (SIM-kartic). 131 (57,7 %) v vzorec zajetih 

uporabnikov mobilnih storitev je poleg naročniških pogodb (SIM-kartic) uporabljalo tudi vsaj 

eno predplačniško SIM-kartico. Med naročniškimi razmerji je bilo največ uporabnikov 

storitev Telekoma in Si.mobila. Pri Telekomu so prednjačili uporabniki predplačniških 

(22,47 %) in povezanih paketov (30,40 %), pri Si.mobilu pa uporabniki naročniških razmerij 

(39,21 %) in zakupljenega predplačniškega mobilnega interneta (17,18 %).  

Preglednica 8: Distribucija števila SIM-kartic med sodelujočimi 

N = 227 Število SIM % 

Naročniške pogodbe 1 83,7  

2 11,9  

3 2,2  

4 2,2  

Predplačniške pogodbe 1 57,7  

Preglednica 9: Vrste pogodbenih razmerij uporabnikov glede na ponudnika storitev 

  
Naročniško 

razmerje 

Povezan paket 

(ADSL + m. t.) 

Predplačniško 

razmerje 

Zakupljen 

predplačniški 

(mobilni) internet 

Drugo 

Telekom f 84 69 51 35 21 

% 37,00  30,40  22,47  15,42  9,25  

Si.mobil f 89 37 42 39 17 

% 39,21  16,30  18,50  17,18  7,49  

Telemach f 25 30 11 9 6 

% 11,01  13,22  4,85  3,96  2,64  

Spar Mobil f 5 2 6 3 2 

% 2,20  0,88  2,64  1,32  0,88  

Bob f 12 4 11 6 6 

% 5,29  1,76  4,85  2,64  2,64  

Izimobil f 5 1 10 2 2 

% 2,20  0,44  4,41  0,88  0,88  

T-2 f 5 33 0 4 0 

% 2,20  14,54  0,00  1,76  0,00  

Pri nobenem 

od 

navedenih 

f 2 51 96 129 173 

% 0,88  22,47  42,29  56,83  76,21  

Skupaj N 227 227 227 227 227 
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6.4.2 Pogostost in namenskost rabe mobilnih storitev 

Sodelujoči v raziskavi so navedli, da mobilne naprave najpogosteje (večkrat dnevno) 

uporabljajo za govorne storitve (84,4 %) in brskanje prek brezžičnega interneta (83,2 %), 

nekoliko redkeje za prenos podatkov (78,8 %) ter pošiljanje kratkih oziroma multimedijskih 

sporočil. 

Preglednica 10: Pogostost in namenskost rabe mobilnih naprav med uporabniki 

 Večkrat 

dnevno 

Enkrat 

dnevno 

Večkrat 

tedensko 

Večkrat 

mesečno 
Redkeje Nikoli Skupaj 

Govorne (n = 186) 84,4 % 7,5 % 6,5 % 0,0 % 1,1 % 0,5 % 100,0 % 

Videoklic (n = 183) 4,4 % 3,8 % 1,6 % 3,8 % 30,1 % 56,3 % 100,0 % 

SMS/MMS 

(n = 182) 
72,5 % 9,9 % 11,5 % 2,7 % 2,2 % 1,1 % 

100,0 % 

Mobilni internet (n = 

184) 
78,8 % 8,7 % 4,3 % 2,7 % 4,3 % 1,1 % 

100,0 % 

WiFi (n = 184) 83,2 % 4,9 % 4,9 % 0,5 % 4,9 % 1,6 % 100,0 % 

Mobilni hotspot (n = 

185) 
5,4 % 3,2 % 7,0 % 9,7 % 30,8 % 43,8 % 

100,0 % 

Med najredkeje uporabnimi storitvami so storitve videoklica (te storitve ne uporablja 56,3 % 

uporabnikov) ter »mobilnega hotspota« (deljenega interneta; te storitve ne uporablja 43,8 % 

uporabnikov).  

6.4.3 Mnenje uporabnikov o ponudnikih mobilnih storitev 

Sodelujoči uporabniki so večino naštetih lastnosti pripisali nacionalnemu operaterju oziroma 

ponudniku mobilnih storitev Telekomu Slovenije, d. d. Glede na ostale ponudnike mobilnih 

storitev in po mnenju sodelujočih uporabnikov mobilnih storitev je Telekom Slovenije, d. d, 

najbolj prepoznaven ponudnik mobilnih storitev; tako meni 69,0 % uporabnikov. Telekom 

Slovenije, d. d., ima po mnenju uporabnikov najboljšo pokritost z mobilnim signalom 

(73,5 %), zanesljivo omrežje (58,1 %) ter omogoča nemoteno uporabo dogovorjenih storitev 

(55,3 %). Več kot polovica sodelujočih je tudi menila, da je Telekom Slovenije, d. d., najbolj 

profesionalen ponudnik (52,7 %), zaupanja vreden (51,3 %) in nudi vse sodobne 

komunikacijske tehnologije (50,0 %). 

Sodelujoči uporabniki so podjetju Si.mobil (v večji meri kot ostalim) pripisali, da je ponudnik 

strasten (42,5 %), ponuja najbolj kakovostne naprave po ugodnih cenah in da za plačano ceno 

nudi največ (38,6 %). Med preostalimi ponudniki ni opaziti, da bi jim sodelujoči uporabniki 

mobilnih storitev pripisali posebej opazno lastnost. 
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Preglednica 11: Mnenje o lastnostih mobilnih operaterjev 

 Telekom Si.mobil Telemach 

Zaupanja vreden (n = 156) 51,3 % 35,9 % 3,8 % 

Najbolj prepoznaven (n = 174) 69,0 % 28,2% 2,3 % 

Ponuja najbolj kakovostne naprave po ugodnih cenah 

(n = 142) 
42,3 % 42,3 % 10,6 % 

Strasten (n = 120) 34,2 % 42,5 % 9,2 % 

Najbolj nudi pomoč svojim uporabnikom (n = 129) 48,1 % 36,4 % 4,7 % 

Drzen (n = 126) 31,7 % 36,5 % 11,1 % 

Profesionalen (n = 146) 52,7 % 36,3 % 5,5 % 

Dobro rešuje uporabnikove probleme (n = 138) 47,8 % 34,8 % 7,2 % 

Ima najboljšo pokritost s signalom (n = 166) 73,5 % 22,9 % 3,0 % 

Zanesljiv (n = 153) 50,3 % 34,6 % 7,8 % 

Za plačano ceno nudi največ (n = 145) 26,9 % 38,6 % 17,9 % 

Nudi vse sodobne komunikacijske storitve (n = 158) 50,0 % 35,4 % 9,5 % 

Omogoča nemoteno uporabo (n = 152) 55,3 % 34,2 % 3,9 % 

Zanesljivo omrežje (n = 160) 58,1 % 35,0 % 3,1 % 

Zagotavlja storitve po meri uporabnika (n = 131) 39,7 % 36,6 % 12,2 % 

Vprašani so različno zadovoljni s svojimi ponudniki. Med skupinama naročnikov in 

predplačnikov storitev mobilne telefonije ni opaziti znatne razlike. Na lestvici zadovoljstva od 

1 (povsem nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) so vprašani v povprečju zadovoljni 

(AS = 3,77).  

Skupno zadovoljstvo predstavlja povprečno vrednost zadovoljstva (v primeru, da ima 

vprašani poleg naročniškega razmerja tudi predplačniško). 

Preglednica 12: Zadovoljstvo s storitvami mobilnih operaterjev 

 

Zadovoljstvo 

(naročniki) 

Zadovoljstvo 

(predplačniki) 
Zadovoljstvo (skupno) 

Povprečje 3,78 3,77 3,77 

N 227 131 227 

Standardni odklon 0,794 1,012 0,711 

Kot je lahko na navedeno ugotovitev tudi pričakovano in ob tem še razvidno s slike 10, bi 

87,2 % vprašanih svojega ponudnika priporočalo tudi svojim prijateljem in najbližjim. 
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Slika 11: Verjetnost priporočil ponudnika najbližjim 

Preglednica 13: Stališča o uporabi storitev  

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Niti niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Skupaj 

 % % % % % N AS 

Mobilni internet je zame 

ključna lastnost in 

prednost mobilnih 

storitev. 

9,50 8,30 17,90 32,10 32,10 168 3,69 

Pri menjavi ponudnika 

mobilnih storitev se 

najprej osredotočam na 

ceno storitev. 

7,70 6,50 22,60 38,70 24,40 168 3,65 

Slovenski ponudniki 

mobilnih storitev so 

trendovski in sledijo 

globalnemu razvoju teh 

storitev. 

3,00 7,70 29,80 48,20 11,30 168 3,57 

Moj delovni dan je 

odvisen od mobilne 

telefonije in mobilnih 

storitev. 

8,80 14,70 27,10 25,30 24,10 170 3,41 

Mesečni strošek za 

mobilno telefonijo (tako 

govorno kot spletno 

komunikacijo) mi je 

ravno pravšnji. 

7,20 14,40 29,30 35,30 13,80 167 3,34 

Vsaj enkrat letno 

premišljujem o tem, da 

bi zamenjal mobilnega 

operaterja. 

25,60 20,80 24,40 17,90 11,30 168 2,68 

Operaterja zamenjam v 

najkrajšem času, če 

naletim na ugodnejšo 

akcijsko ponudbo pri 

drugem operaterju,  

27,90 30,30 28,50 7,30 6,10 165 2,33 

Menim, da je treba 

mobilni aparat menjati 

vsaj enkrat na leto. 

29,60 32,50 24,30 8,30 5,30 169 2,27 

Zagotovo ne. 

3,70 % 
Verjetno ne. 

9,01 % 

Verjetno da. 

47,35 % 

Zagotovo da. 

39,94 % 



 

54 

Vprašani imajo o ponudnikih in njihovih storitvah različna mnenja (preglednica 13). Skoraj 

dve tretjini (64,20 %) se jih strinja s stališčem, da je mobilni internet ključna prednost 

mobilnih storitev (AS = 3,69) ter da se pri izbiri ponudnika osredotočajo na ceno (63,10 %; 

AS = 3,65).  

6.4.4 Analiza dejavnikov zadovoljstva 

Vprašani so, kot smo že omenili v predhodnem poglavju, do mobilnih operaterjev izkazali 

različno oceno (ne)zadovoljstva. Glede na velikost vzorca kot tudi notranjo variabilnost je 

videti, da so najbolj zadovoljni uporabniki pri Izimobilu (AS = 4,30), Spar Mobilu in T-2 

(AS = 4,0), vendar ob tem velja poudariti, da je velikost podvzorca (uporabnikov navedenih 

operaterjev) bistveno premajhna, da bi lahko takšno stališče preslikali tudi na populacijo. 

 

Slika 12: Zadovoljstvo po mobilnih operaterjih 

Preglednica 14: Povprečno zadovoljstvo med uporabniki storitev Telekoma in Si.mobila 

  N AS Standardni odklon Stand. napaka ocene 

Zadovoljstvo 

uporabnikov 

Telekom 84 3,869 0,6772 0,0739 

Si.mobil  89 3,657 0,7175 0,0761 

Če se osredotočimo na uporabnike največjih dveh ponudnikov mobilnih storitev, Telekom in 

Si.mobil, ugotovimo, da obstaja med njima manjša razlika v povprečnem zadovoljstvu 

3,87 

3,66 

3,62 

4,00 

3,83 
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4,00 

Telekom (n = 84) 

Si.mobil (n = 89) 
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ŠparMobil (n = 5) 

Bob (n = 12) 
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Pri drugem (n = 2) 



 

55 

uporabnikov. Glede na preglednico 14 in t-test (preglednica 15) med navedenima skupinama 

obstaja statistično značilna razlika (F(171) = 0,251, p > 0,05; t(171) = 1,994, p < 0,05). 

Preglednica 15: T-test za razlike v povprečnem zadovoljstvu med uporabniki storitev 

Telekoma in Si.mobila 

 

Levenov test  T-test za neodvisna vzorca 

F Sig.  t df Sig Razlika 
Stand. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja 

Sp. Zg. 

Zadovoljstvo  

Enaki 

varianci 
0,251 0,617 1,994 171 0,048 0,2117 0,1062 0,0021 0,4214 

Varianci 

nista enaki 
  1,997 171,000 0,047 0,2117 0,1060 0,0024 0,4210 

Iz objav poročil agencije za elektronske komunikacije kot tudi raziskav na podlagi dejavnikov 

zadovoljstva uporabnikov storitev mobilnih operaterjev (npr. Turel in Serenko, 2006; Hanif, 

Hafeez in Riaz, 2010) smo oblikovali seznam 14 dejavnikov, ki glede na ugotovitve najbolj 

zaznamujejo zadovoljstvo uporabnikov. Ti dejavniki so: govorna komunikacija prek 

mobilnega omrežja, delovanje in dostopnost mobilnega interneta, hitrost prenosa podatkov 

prek interneta, pokritost mobilnega omrežja, cena storitev mobilnih komunikacij, zakupljena 

količina prenosa podatkov, tehnološka naprednost omrežja, prodajna podpora s strani 

operaterja, ponudba mobilnih naprav, cena mobilnih naprav, plačilni pogoji za nakup naprave, 

tehnična podpora s strani operaterja, dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije in 

cenovna politika oziroma prilagodljivost podjetja. 

Analiza je pokazala,
2
 da so navedeni dejavniki za uporabnike različno pomembni kot tudi da 

so z njimi tudi različno zadovoljni. Tako sta vprašanim uporabnikom storitev mobilnih 

operaterjev v povprečju najbolj pomembna dejavnika pokritost mobilnega omrežja in cena 

storitev mobilnih komunikacij, medtem ko so najbolj zadovoljni z govorno komunikacijo prek 

mobilnega omrežja ter delovanjem in dostopnostjo mobilnega interneta (preglednica 16). 

Matrika kritičnih dejavnikov je pravzaprav zemljevid, ki nam kaže, kako pomembni so 

uporabnikom mobilnih storitev posamezni dejavniki in kako zadovoljni so z njihovo izvedbo. 

Ko imajo uporabniki storitev visoka pričakovanja (oziroma pomembnost) z izpolnitvijo 

dejavnika, hkrati pa je povprečno zadovoljstvo z navedenim dejavnikom nadpovprečno (glede 

na skupno zadovoljstvo), navedeni dejavnik mobilnemu operaterju ne bo delal skrbi. Glede na 

sliko 13 sta takšna primera kakovost govorne komunikacije kot tudi delovanje mobilnega 

interneta. V »varni« coni so še hitrost prenosa podatkov, cena storitev in pokritost s signalom, 

vendar bistveno nižje od prej navedenih. 

                                                 

2
 Uporabniki so podajali oceno pomembnosti kot tudi zadovoljstvo s posameznim dejavnikom na 

lestvici od 1 do 5, torej od povsem nepomembno do povsem pomembno oziroma od povsem 

nezadovoljen do povsem zadovoljen. 
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Slika 13: Matrika (kritičnih) dejavnikov zadovoljstva 

Po drugi strani je kar nekaj takšnih dejavnikov, ki so uporabnikom v povprečju manj 

pomembni in so z njimi tudi nekoliko podpovprečno zadovoljni. To so plačilni pogoji, cena 

mobilnih naprav, tehnična in prodajna podpora ter ponudba mobilnih naprav. Če bi operaterji 

izboljšali kakovost navedenih storitev oziroma dejavnikov, bi se, kot v nadaljevanju pokaže 

tudi raziskava, zadovoljstvo znatno izboljšalo. 

Največji izziv mobilnim operaterjem pa predstavljajo t. i. kritični dejavniki (sivo polje). Za 

uporabnike so v povprečju ti dejavniki nadpovprečno pomembni (glede na ostale dejavnike), 

vendar pa z njihovo izpolnitvijo niso zadovoljni. Med te dejavnike glede na analizo podatkov 

sodijo dostop do sodobnih storitev in cenovna politika oziroma prilagodljivost. 
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Preglednica 16: Povprečna pomembnost in zadovoljstvo po dejavnikih zadovoljstva 

Dejavnik zadovoljstva Pomembnost Zadovoljstvo 

Govorna komunikacija prek mobilnega omrežja 4,28 4,25 

Delovanje in dostopnost mobilnega interneta 4,41 4,13 

Hitrost prenosa podatkov prek interneta 4,35 4,01 

Pokritost mobilnega omrežja 4,64 4,00 

Cena storitev mobilnih komunikacij 4,38 4,01 

Zakupljena količina prenosa podatkov 4,18 4,11 

Tehnološka naprednost omrežja 4,08 4,05 

Prodajna podpora s strani operaterja 3,91 3,87 

Ponudba mobilnih naprav 3,91 3,88 

Cena mobilnih naprav 4,14 3,61 

Plačilni pogoji za nakup naprave 3,95 3,69 

Tehnična podpora s strani operaterja 4,11 3,85 

Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije 4,23 3,92 

Cenovna prilagodljivost podjetja 4,22 3,68 

Povprečje (AS) 4,20 3,93 

CI (95 % interval zaupanja) 0,15 0,14 

6.4.5 Faktorska analiza dejavnikov zadovoljstva 

Faktorska analiza je statistična metoda, s katero opravimo t. i. redukcijo podatkov in 

poizkušamo poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z 

razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo 

podatkov. Metoda je uporabna v vseh tistih primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno 

merjenje neke spremenljivke ni možno. 

Za izvedbo faktorske analize lahko uporabimo več različnih metod, v nalogi pa smo uporabili 

metodo glavnih osi (Principal Axis Factoring), ki maksimizira varianco skupnih faktorjev. Za 

določitev števila pomembnih glavnih komponent uporabljamo različna izkustvena pravila, 

med katerimi je tudi Kaiserjevo pravilo, ki pravi, da so v primeru standardiziranih podatkov 

pomembni tisti dejavniki (oziroma komponente), katerih lastne vrednosti (variance) so večje 

od 1; to pomeni, da mora biti varianca pomembne glavne osi (komponente) vsaj enaka 

varianci standardizirane spremenljivke. 

KMO-mera ustreznosti analize (preglednica 17) je mera, ki kaže na ustreznost podatkov za 

izvedbo faktorske analize. Statistika kaže na del variance (med v model vključenimi 
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spremenljivkami), ki bi lahko predstavljal skupno varianco. Kot kaže vrednost statistke, je v 

proučevanem primeru faktorska analiza povsem ustrezna in z njo lahko nadaljujemo.  

Preglednica 17: KMO-test in Bartlettov test  

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 0,886 

Bartlettov test sferičnosti 

ocena H
2 

1341,332 

df 91 

Sig. 0,000 

Komunalitete proučevanih spremenljivk oziroma odstotki variance vsake od spremenljivk, ki 

jih opisujejo vse komponente skupaj, kažejo (preglednica 18), da ima pred izvedbo faktorske 

analize najvišji delež v variabilnosti zadovoljstva cena mobilnih naprav (73,5 %), najnižjega 

pa cenovna prilagodljivost podjetja (52,5 %). Preglednica 19 kaže na 61,2 % pojasnjene 

variance dveh (obeh glavnih) faktorjev pred ekstrakcijo in 55,3 % po ekstrakciji in rotaciji.  

Preglednica 18: Komunalitete dejavnikov zadovoljstva 

 Začetna Ekstrakcijska 

Govorna komunikacija prek mobilnega omrežja ,611 ,665 

Delovanje in dostopnost mobilnega interneta ,604 ,608 

Hitrost prenosa podatkov prek interneta ,577 ,508 

Pokritost mobilnega omrežja ,539 ,549 

Cena storitev mobilnih komunikacij ,538 ,400 

Zakupljena količina prenosa podatkov ,414 ,323 

Tehnološka naprednost omrežja ,557 ,541 

Prodajna podpora s strani operaterja ,649 ,574 

Ponudba mobilnih naprav ,546 ,456 

Cena mobilnih naprav ,735 ,674 

Plačilni pogoji za nakup naprave ,727 ,683 

Tehnična podpora s strani operaterja ,687 ,630 

Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije ,728 ,665 

Cenovna prilagodljivost podjetja ,525 ,473 

Metoda ekstrakcije: Principal Axis Factoring. 

Prvi dejavnik (kot izhaja iz preglednice 18) združuje t. i. sekundarne dejavnike zadovoljstva 

(zakupljena količina prenosa podatkov, prodajna podpora s strani operaterja, ponudba 

mobilnih naprav, cena mobilnih naprav, plačilni pogoji za nakup naprave, tehnična podpora s 

strani operaterja, dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije, cenovna prilagodljivost 

podjetja), medtem ko drugi dejavnik združuje t. i. primarne dejavnike zadovoljstva (govorna 
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komunikacija prek mobilnega omrežja, delovanje in dostopnost mobilnega interneta, hitrost 

prenosa podatkov prek interneta, pokritost mobilnega omrežja, cena storitev mobilnih 

komunikacij, tehnološka naprednost omrežja).  

Preglednica 19: Delež pojasnjene variance 

Faktor 
Začetne lastne vrednosti Vsota kvadratov uteži po ekstrakciji Vsota kvadratov po rotaciji 

skupaj % variance kumul. % skupaj % variance kumul. % skupaj % variance kumul. % 

1 7,200 51,431 51,431 6,766 48,329 48,329 4,460 31,857 31,857 

2 1,364 9,745 61,176 0,981 7,004 55,333 3,287 23,476 55,333 

3 ,940 6,715 67,892 
      

4 ,727 5,196 73,088 
      

5 ,692 4,941 78,029 
      

6 ,596 4,260 82,288 
      

7 ,500 3,570 85,859 
      

8 ,440 3,144 89,003 
      

9 ,396 2,826 91,829 
      

10 ,352 2,517 94,346 
      

11 ,237 1,692 96,037 
      

12 ,232 1,658 97,696 
      

13 ,183 1,306 99,001 
      

14 ,140 ,999 100,000 
      

Metoda ekstrakcije: Principal Axis Factoring. 

Za rotacijo se odločamo predvsem takrat, ko skupnih faktorjev ne moremo smiselno 

interpretirati – če so npr. projekcije iste spremenljivke precejšnje na več faktorjih ali pa če 

imamo splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor so precejšnje). Ločimo dve 

vrsti rotacij (Ferligoj 2003, 62): 

 pravokotne, kjer so rotirani faktorji neodvisni med seboj (znana metoda je npr. varimax, ki 

maksimizira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem poenostavlja strukturo 

po stolpcih); 

 poševne, kjer so rotirani faktorji odvisni med seboj, med njimi ni pravega kota in faktorji 

med seboj korelirajo (npr. oblimin).  
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Preglednica 20: Matrika rotiranih faktorjev 

 

Faktor 

1 2 

Govorna komunikacija prek mobilnega omrežja 
,164 ,799 

Delovanje in dostopnost mobilnega interneta 
,307 ,717 

Hitrost prenosa podatkov prek interneta 
,492 ,516 

Pokritost mobilnega omrežja 
,236 ,702 

Cena storitev mobilnih komunikacij 
,441 ,452 

Zakupljena količina prenosa podatkov 
,491 ,287 

Tehnološka naprednost omrežja 
,439 ,590 

Prodajna podpora s strani operaterja 
,643 ,400 

Ponudba mobilnih naprav 
,625 ,256 

Cena mobilnih naprav 
,801 ,180 

Plačilni pogoji za nakup naprave 
,803 ,197 

Tehnična podpora s strani operaterja 
,737 ,293 

Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije 
,680 ,449 

Cenovna prilagodljivost podjetja 
,562 ,395 

Metoda ekstrakcije: Principal Axis Factoring. Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo norm. 

 

Slika 14: Model vpliva dejavnikov zadovoljstva na skupno zadovoljstvo 

Če uporabimo navedene vrednosti (uteži), ki smo jih pridobili v predhodni faktorski analizi v 

iskanju vplivov skupin dejavnikov zadovoljstva (faktorjev) na zadovoljstvo uporabnikov 

storitev mobilnih operaterjev, ugotovimo, da je proučevani model linearen. Analiza variance 

med regresijsko funkcijo in reziduali preverja pokritost vrednosti z linearno funkcijo. Kot 

kaže preglednica 21, proučevani neodvisni spremenljivki statistično značilno (linearno) 

napovedujeta vrednosti odvisne spremenljivke (F (2,152) = 77,63; p < 0,01).  
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Preglednica 21: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 

kvadratov 
F Sig. 

1 Regresija 37,242 2 18,621 77,663 0,000 

Reziduali 36,445 152 0,240   

Skupaj  73,687 154    

Odvisna spremenljivka: Skupno zadovoljstvo. Prediktorji (neodv. spremen.): konstanta, primarni, 

sekundarni 

Preglednica 22: Povzetek proučevanega modela 

Model R R
2 

Prilagojeni R
2
  Stand. napaka ocene 

1 0,711 0,505 0,499 0,4897 

Koeficient multiple regresije znaša 0,711, medtem ko je determinacijski koeficient, ki kaže na 

pojasnjevalno funkcijo proučevanega regresijskega modela, 0,505, kar pomeni, da 50,5 % 

variabilnosti v zadovoljstvu uporabnikov storitev mobilnih operaterjev lahko pojasnimo s 

proučevanimi spremenljivkami.  

Preglednica 23: Koeficienti regresijskega modela 

Model 

Nestandardizirani koef. 
Standardizirani 

koef. 

t Sig. B 

Stand. 

napaka 
 

1 Konstanta 3,848 0,039  97,847 0,000 

Sekundarni 0,393 0,043 0,527 9,162 0,000 

Primarni 0,320 0,044 0,416 7,239 0,000 

Odvisna spremenljivka: skupno zadovoljstvo.    

 

 

 

 

zadovoljstvo = 0,320∙primarni + 0,393∙sekundarni + 3,848  

Kot kažejo regresijski koeficienti, se zadovoljstvo s primarnimi dejavniki poveča za 1 točko 

in se bo skupno zadovoljstvo povečalo za 0,32 točke; podobno velja tudi v primeru 

sekundarnih dejavnikov. Če se zadovoljstvo z njimi poveča za 1 točko, se bo skupno 

zadovoljstvo za 0,39. 

Y = b1x1 + b2x2+ konst. 
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6.5 Analiza domnev 

Da bi proučili, ali v uvodu zastavljene domneve vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo s 

storitvami ponudnika, smo za preverjanje vseh treh domnev uporabili enostavno linearno 

regresijo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Regresija je prilagajanje ustrezne matematične 

funkcije empiričnim podatkom. To funkcijo imenujemo regresijska funkcija. Enostavna 

linearna regresija je model z enim samim regresorjem x, ki je v linearnem odnosu z y, ki je 

ravna premica. Regresijska analiza opravlja dve nalogi: prva naloga je opisne, druga pa 

napovedovalne narave, saj nam omogoča, da po opravljeni analizi s pomočjo neodvisne 

spremenljivke napovemo vrednost odvisne spremenljivke. 

Domneva 1: Cenovna politika vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s storitvami ponudnika. 

Pred izvedbo enostavne linearne regresije smo oblikovali dve domnevi, ki smo ju preverjali, 

in sicer:  

H0: B1 = 0 (ničelna domneva) 

Ha: Βa ≠ 0 (alternativna domneva) 

V primeru, da na podlagi enostavne linearne regresije ne bomo imeli dovolj dokazov, da bi 

lahko zavrnili ničelno domnevo (H0: B1 = 0), bo to pomenilo, da med spremenljivkama ne 

obstaja linearni odnos (neodvisna spremenljivka ne vpliva na odvisno spremenljivko). V 

nasprotnem primeru (ko bomo imeli dovolj dokazov, da lahko zavrnemo ničelno domnevo in 

potrdimo alternativno) pa bo pomenilo, da med spremenljivkama obstaja linearni odnos. 

Preglednica 24: Prilagajanje modela 

Model R R
2
  Prilagojen R

2
  Stan. napaka ocene 

1 ,524
a
 ,275 ,270 ,5906 

a. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: cenovna prilagodljivost podjetja 

Ujemanje regresijskega modela lahko ocenimo s pomočjo R
2
 in F-statistike (F-statistika je 

prikazana v preglednici 24). R
2
 nam pove, kakšen je delež pojasnjene variance izbrane 

neodvisne spremenljivke »cenovna politika (zadovoljstvo: cenovna prilagodljivost podjetja)«, 

ki vpliva na odvisno spremenljivko »zadovoljstvo posameznika s storitvami ponudnika«. V 

našem primeru R
2
 znaša 0,275. Delež pojasnjene variance tako znaša zgolj 28 %, kar pomeni, 

da z neodvisno spremenljivko »cenovna politika« lahko pojasnimo le 28 % variance 

(variabilnosti oziroma razlik) v strinjanju (na lestvici od 1 do 5) anketirancev z 

»zadovoljstvom s storitvami ponudnika«. Preostali delež variabilnosti (72 %) pa je rezultat 

nekih drugih vplivov, ki jih nismo zajeli v naš regresijski model.  
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Preglednica 25: Analiza variance 

Model 

Vsota kvadratov Prostostne 

stopnje 

Povprečni 

kvadrat 

F-statistika Sig. 

1 Regresija 20,457 1 20,457 58,658 ,000
b
 

Rezidual 54,062 155 ,349   

Skupaj 74,519 156    

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

b. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: cenovna prilagodljivost podjetja 

Vrednost F-statistike znaša F(1, 155) = 58,658, statistična značilnost (Sig.) pa je manjša od 

0,0005, kar pomeni, da neodvisna spremenljivka »cenovna politika« statistično pomembno 

napoveduje odvisno spremenljivko »zadovoljstvo s storitvami ponudnika«.  

Preglednica 26: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,472 ,185  13,380 ,000 

zadovoljstvo: cenovna 

prilagodljivost podjetja 

,372 ,049 ,524 7,658 ,000 

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

Nestandardizirani koeficient B kaže, koliko se odvisna spremenljivka »zadovoljstvo s 

storitvami ponudnika« spreminja z neodvisno spremenljivko »cenovna politika«. Vrednost 

nestandardiziranega koeficient B znaša 0,372. To pomeni, da ocenjujemo, da če se cenovna 

politika poveča za eno enoto (ena ocena višje na lestvici od 1 do 5), se zadovoljstvo 

anketirancev s storitvami ponudnika v povprečju poveča za 0,372 točke. Koeficient je 

statistično značilen pri statistični značilnosti p < 0,0005 %. Ker je statistična značilnost 

manjša kot 5 %, zavrnemo ničelno domnevo in trdimo, da cenovna politika vpliva na 

posameznikovo zadovoljstvo s storitvami ponudnika (izraženo kot ocena na lestvici od 1 do 

5). Domnevo 1 tako potrdimo. 

Domneva 2: Dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije vpliva na posameznikovo 

zadovoljstvo s storitvami ponudnika. 

Enako kot pri preverjanju prve domneve smo si tudi v tem primeru zastavili dve domnevi, ki 

smo ju z enostavno linearno regresijo preverjali, in sicer: 

H0: B1 = 0 (ničelna domneva) 

Ha: Βa ≠ 0 (alternativna domneva) 



 

64 

Preglednica 27: Prilagajanje modela 

Model R R
2
  Prilagojen R

2
  Stan. napaka ocene 

1 ,570
a
 ,325 ,321 ,5782 

a. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije 

V našem modelu vrednost R
2
 znaša 0,325. Delež pojasnjene variance tako znaša 33 %, kar 

pomeni, da je 33 % variance odvisne spremenljivke v odnosu z neodvisnimi spremenljivkami 

pojasnjene. Preostali delež variabilnosti oziroma razlik (67 %) pa so rezultat nekih drugih 

vplivov, ki jih nismo zajeli v naš regresijski model. 

Preglednica 28: Analiza variance 

Model 

Vsota kvadratov Prostostne 

stopnje 

Povprečni 

kvadrat 

F-statistika Sig. 

1 Regresija 27,039 1 27,039 80,884 ,000
b
 

Rezidual 56,161 168 ,334   

Skupaj 83,200 169    

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

b. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije 

Vrednost F-statistike znaša F(1, 168) = 80,884, statistična značilnost (Sig.) pa je manjša od 

0,0005, kar pomeni, da neodvisna spremenljivka statistično pomembno napoveduje odvisno 

spremenljivko.  

Preglednica 29: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,100 ,194  10,815 ,000 

zadovoljstvo: dostop do 

sodobnih storitev 

mobilne telefonije 

,433 ,048 ,570 8,994 ,000 

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

Vrednost nestandardiziranega koeficienta B znaša 0,433. To pomeni, da ocenjujemo, da če se 

zadovoljstvo anketirancev z dostopom do sodobnih storitev mobilne telefonije poveča za eno 

enoto (ena ocena višje na lestvici od 1 do 5), se zadovoljstvo anketirancev s storitvami 

ponudnika v povprečju poveča za 0,433 točke. Koeficient je statistično značilen pri statistični 

značilnosti p < 0,0005 %. Ker je statistična značilnost manjša od 5 %, zavrnemo ničelno 

domnevo in trdimo, da dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije vpliva na 
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posameznikovo zadovoljstvo s storitvami ponudnika (izraženo kot ocena na lestvici od 1 do 

5). Domnevo 2 tako potrdimo. 

Domneva 3: Ponudba sodobnih mobilnih naprav vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s 

storitvami ponudnika.  

Tudi v tem primeru smo s pomočjo enostavne linearne regresije preverjali dve zastavljeni 

domnevi, in sicer: 

H0: B1 = 0 (ničelna domneva) 

Ha: Βa ≠ 0 (alternativna domneva) 

Preglednica 30: Prilagajanje modela 

Model R R
2
  Prilagojen R

2
  Stan. napaka ocene 

1 ,495
a
 ,245 ,241 ,6113 

a. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: ponudba mobilnih naprav 

Delež pojasnjene variance v našem regresijskem modelu znaša 25 %, kar pomeni, da z 

neodvisno spremenljivko »ponudba sodobnih mobilnih naprav« lahko pojasnimo le 25 % 

variance (variabilnosti oziroma razlik) v strinjanju anketirancev z »zadovoljstvom s storitvami 

ponudnika«. Preostali delež variabilnosti (75 %) pa je rezultat nekih drugih vplivov, ki jih 

nismo zajeli v naš regresijski model. 

Preglednica 31: Analiza variance 

Model 

Vsota kvadratov Prostostne 

stopnje 

Povprečni 

kvadrat 

F-statistika Sig. 

1 Regresija 20,418 1 20,418 54,637 ,000
b
 

Rezidual 62,782 168 ,374   

Skupaj 83,200 169    

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

b. Prediktorji: (konstanta), zadovoljstvo: ponudba mobilnih naprav 

Vrednost F-statistike znaša F(1, 168) = 54,637, statistična značilnost (Sig.) pa je manjša od 

0,0005, kar pomeni, da neodvisna spremenljivka »ponudba sodobnih mobilnih naprav« 

statistično pomembno napoveduje odvisno spremenljivko »zadovoljstvo posameznika s 

storitvami ponudnika«.  



 

66 

Preglednica 32: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,342 ,203  11,556 ,000 

zadovoljstvo: ponudba 

mobilnih naprav 

,376 ,051 ,495 7,392 ,000 

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo (naročnikov in predplačnikov) 

Vrednost nestandardiziranega koeficienta B znaša 0,376. To pomeni, da ocenjujemo, da če se 

zadovoljstvo (izraženo na lestvici od 1 do 5) anketirancev s ponudbo sodobnih mobilnih 

naprav poveča za eno enoto (ena ocena višje na lestvici od 1 do 5), se zadovoljstvo 

anketirancev s storitvami ponudnika v povprečju poveča za 0,376 točke. Koeficient je 

statistično značilen pri statistični značilnosti p < 0,0005 %. Ker je statistična značilnost 

manjša od 5 %, zavrnemo ničelno domnevo in trdimo, da ponudba sodobnih mobilnih naprav 

vpliva na posameznikovo zadovoljstvo s storitvami ponudnika (izraženo kot ocena na lestvici 

od 1 do 5). Domnevo 3 tako potrdimo. 
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7 SKLEP 

V današnjem konkurenčnem okolju je visoka kakovost mobilnih storitev ključ za trajnostno 

konkurenčno prednost. Visoka kakovost mobilnih storitev namreč prinaša zadovoljstvo 

uporabnikov, zadovoljstvo uporabnikov pa ima pozitiven učinek na dobičkonosnost 

ponudnika. Zadovoljni uporabniki so temelj vsakega uspešnega poslovanja, ker njihovo 

zadovoljstvo vodi v ponavljajoče nakupe, zvestobo k blagovni znamki in pozitivni besedi, ki 

jo delijo z drugimi uporabniki.  

V magistrski nalogi smo želeli preveriti, ali obstaja povezanost med dejavniki zadovoljstva 

uporabnikov oziroma uporabnikov storitev mobilne telefonije v Sloveniji in njihovo zvestobo 

izbranemu ponudniku teh storitev. V ta namen smo v anketno raziskavo zajeli osebe, ki so 

naročniki ali predplačniki katerega izmed naslednjih ponudnikov mobilnih storitev v 

Sloveniji: Telekom, A1, Telemach, Spar Mobil, Bob, Izimobil ali T-2. Ugotovili smo, da so 

anketirani uporabniki storitev mobilne telefonije različno zadovoljni s svojimi ponudniki. Na 

lestvici zadovoljstva od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) so v povprečju s 

storitvami mobilne telefonije slovenskih ponudnikov zadovoljni. Analiza je tudi pokazala, da 

sta anketiranim uporabnikom mobilnih storitev v povprečju najbolj pomembna dejavnika 

pokritost mobilnega omrežja in cena storitev mobilnih komunikacij. 

Poleg splošnega zadovoljstva uporabnikov mobilnih storitev nas je zanimalo tudi, kateri 

dejavniki vplivajo na njihovo zadovoljstvo. V ta namen smo si na podlagi prebrane literature 

postavili tri domneve, s katerimi smo želeli preveriti vpliv treh (za zadovoljstvo uporabnikov 

zelo pomembnih) različnih dejavnikov (cenovna politika, dostopnost do sodobnih storitev, 

sodobnih mobilnih naprav) na zadovoljstvo uporabnikov mobilnih storitev v Sloveniji. Na 

podlagi enostavne linearne regresije smo ugotovili, da cenovna politika, dostop do sodobnih 

storitev in ponudba sodobnih mobilnih naprav ponudnika vplivajo na posameznikovo 

zadovoljstvo s storitvami ponudnika (izraženo kot ocena na lestvici od 1 do 5). S tem smo vse 

tri zastavljene domneve tudi potrdili. Povzamemo lahko, da med dejavniki zadovoljstva 

uporabnikov storitev mobilne telefonije v Sloveniji in njihovo zvestobo izbranemu ponudniku 

teh storitev obstaja povezanost. Z drugimi besedami, ponudnik, ki se je zmožen cenovno 

prilagoditi trenutnim razmeram na trgu in svojim uporabnikom ponudi tehnološke novosti, 

hkrati pa nudi tudi dostop do sodobnih mobilnih telefonov, bo imel bolj zadovoljne in bolj 

zveste uporabnike.  

Na tem mestu pa je treba poudariti, da analizirani dejavniki niso edini, ki imajo lahko vpliv na 

zadovoljstvo in zvestobo posameznikov s storitvami ponudnika. Obstaja vrsta drugih 

dejavnikov, kot so: govorna komunikacija prek mobilnega omrežja, delovanje in dostopnost 

mobilnega interneta, hitrost prenosa podatkov prek interneta, pokritost mobilnega omrežja, 

cena storitev mobilnih komunikacij, zakupljena količina prenosa podatkov, tehnološka 

naprednost omrežja, prodajna podpora s strani operaterja, ponudba mobilnih naprav, cena 

mobilnih naprav, plačilni pogoji za nakup naprave, tehnična podpora s strani operaterja, 
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dostop do sodobnih storitev mobilne telefonije in cenovna politika oziroma prilagodljivost 

podjetja. 

Zavedamo pa se tudi omejitev naše raziskave, in sicer rezultati analize zaradi načina 

vzorčenja (snežna kepa) niso reprezentativni, zato ugotovitev ne moremo posploševati na 

populacijo. Vseeno pa nam rezultati omogočajo smernice za nadaljnje raziskovanje. 

Zavedamo pa se tudi težave zunanje in notranje veljavnosti merjenja, saj gre pri anketiranju za 

trenutni posnetek subjektivne percepcije anketiranca glede zaupanja in zadovoljstva, ki ga 

anketiranec goji do mobilnega operaterja v trenutku spraševanja in v stanju njunega 

specifičnega medsebojnega odnosa.  

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da kakovost mobilnih storitev in sposobnost privabljanja in 

ohranjanja uporabnikov narekujeta uspeh ali neuspeh ponudnikov mobilnih storitev. V 

današnjem konkurenčnem okolju uporabniki hitro opustijo storitve, ki ne izpolnjujejo 

njihovih pričakovanj. Preprostost, s katero lahko uporabniki preidejo s trenutne storitve na 

drugo, zahteva, da ponudniki zagotavljajo najvišjo možno raven kakovosti storitev in 

učinkovitosti. Da bi bili uspešni, morajo ponudniki komunikacijskih storitev zagotoviti 

pozitivne izkušnje uporabnikov z njihovimi storitvami. Zato je zelo pomembno, da ponudniki 

veliko pozornosti namenijo kakovosti svojih storitev, kar pa lahko dosežejo z rednim 

usposabljanjem svojih kadrov, ki bodo uporabnikom lahko ponudili hitre in učinkovite 

storitve. 

Raziskava je temeljila le na uporabnikih, ki so v času anketiranja uporabljali internet. 

Raziskovalcem te tematike predlagamo, da raziskavo izvedejo tudi na ostali populaciji, hkrati 

pa se še bolj analitično poglobijo v identifikacijo drugih socio-ekonomskih dejavnikov (vpliv 

kratkotrajnih tržnih akcij, vpliv bližnjih prijateljev/sorodnikov, ugled blagovne znamke 

mobilne naprave itd.), ki vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo mobilnih uporabnikov do 

ponudnika, z upoštevanjem majhnosti slovenskega trga storitev mobilne telefonije. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vabilo k sodelovanju v raziskavi 

Priloga 2 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Sem absolvent magistrskega študija Univerze na Primorskem, Fakultete za management 

Koper. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Analiza dejavnikov zadovoljstva 

uporabnikov mobilne telefonije. V nalogi potrebujem določene podatke, katere želim pridobiti 

z anketo. Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik. Odgovori naj izražajo vaše osebno 

mnenje. Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo 

magistrske naloge. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.  

Marko Turuk  

 





Priloga 2 

 

1. Ali uporabljate storitve mobilne telefonije za pogovor, prenos sporočil, fotografij, dostop do 

interneta ali podobne storitve in imate sklenjeno vsaj eno naročniško ALI predplačniško 

razmerje pri vsaj enem ponudniku mobilnih storitev v Sloveniji?  
 Da 

 Ne 

2. Ali imate pri katerem od naslednjih ponudnikov mobilnih storitev imate trenutno sklenjeno 

vsaj eno... 

 Telekom  Si.mobil Telemach Špar 

Mobil 

Bob Izimobil T-2 Pri 

nobenem. 

naročniško 

razmerje (za storitve 

mobilne telefonije)? 
        

pogodbo za povezan 

paket stacionarnega 

(DSL/optika) 

interneta in storitve 

mobilne telefonije? 

        

predplačniško 

razmerje (za storitve 

mobilne telefonije)? 
        

zakupljen 

predplačniški 

(mobilni) internet? 
        

drugo (navedite, kaj 

še?):         

3. V Sloveniji imamo kar nekaj ponudnikov mobilnih storitev (mobilne telefonije, mobilnega 

interneta in podobno). Koliko naročniških razmerij imate sklenjenih (jih uporabljate samo vi) pri 

slovenskih ponudnikih mobilnih storitev?  

4. V kakšnem obsegu in v okviru naročniškega razmerja, uporabljate mobilne storitve za ...  

Opozorilo: če imate več naročniških razmerij navedite za tistega, ki ste ga v zadnjih treh mesecih 

najpogosteje uporabili!  

 % 

govorno komunikacijo   

pošiljate SMS/MMS   

brskanje po internetu   

drugo (navedite, kaj):   

 

Vsota vseh navedenih vrednosti je lahko največ 100.  
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5. Ali uporabljate tudi predplačniške storitve mobilne telefonije? Koliko predplačniških 

razmerij (SIM kartic) imate aktivnih na dan izpolnjevanja tega vprašalnika in jih uporabljate 

(samo vi)?  

6. V kakšnem obsegu in v okviru predplačniškega razmerja, uporabljate mobilne storitve za ... 

Opozorilo: če imate več predplačniških razmerij navedite za tistega, ki ste ga v zadnjih treh mesecih 

najpogosteje uporabili! 

 % 

govorno komunikacijo   

pošiljate SMS/MMS   

brskanje po internetu   

drugo (navedite, kaj):   

 

Vsota vseh navedenih vrednosti je lahko največ 100.  

7. Za katerega slovenskega ponudnika mobilnih storitev bi rekli, da... 

 Telekom Si.mobil Telemach Špar 

Mobil 

Bob Izimobil T-2 Ne vem 

je zaupanja vreden?         

je na slovenskem 

trgu najbolj 

prepoznaven? 
        

ponuja najbolj 

kakovostne telefone 

po ugodnih cenah? 
        

je strasten?         

najbolj nudi pomoč 

svojim 

uporabnikom? 
        

je drzen?         

je profesionalen?         

dobro rešuje 

uporabnikove 

probleme? 
        

ima najboljšo 

pokritost s signalom?         

je zanesljiv?         
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 Telekom Si.mobil Telemach Špar 

Mobil 

Bob Izimobil T-2 Ne vem 

za plačano ceno nudi 

največ?         

nudi vse sodobne 

komunikacijske 

storitve? 
        

omogoča nemoteno 

uporabo?         

ima zanesljivo 

omrežje?         

storitve po meri?         

8. Kako verjetno bi svojega trenutnega ponudnika mobilnih storitev, (ki ste ga v zadnjih treh 

mesecih najpogosteje uporabljali), priporočali svojim najbližjim, prijateljem in sorodnikom?  
 Zagotovo ne  

 Verjetno ne 

 Verjetno da  

 Zagotovo da  

9. Kako bi ocenili vaše splošno zadovoljstvo, z uporabo šolskih ocen od 1 do 5, z vašim 

ponudnikom naročniških mobilnih storitev, s katerim najpogosteje sodelujete (imate sklenjeno 

naročniško razmerje)?  

 Povsem nezadovoljen (1)  

 Nezadovoljen (2)  

 Dobro (3) 

 Prav dobro, zadovoljen (4) 

 Odlično, povsem zadovoljen (5)  

10. Kako bi ocenili vaše splošno zadovoljstvo, z uporabo šolskih ocen od 1 do 5, z vašim 

ponudnikom predplačniških mobilnih storitev, s katerim najpogosteje sodelujete (redno 

uporabljate predplačniške storitve)?  

 Povsem nezadovoljen (1)  

 Nezadovoljen (2) 

 Dobro (3) 

 Prav dobro, zadovoljen (4) 

 Odlično, povsem zadovoljen (5) 

11. Kako pogosto, na svojem mobilnem telefonu, uporabljate...  

 večkrat 

dnevno 

enkrat 

dnevno 

večkrat 

tedensko 

večkrat 

mesečno 

redkeje nikoli 

govorne 

komunikacije?       

video klic?       

kratka sporočila 

SMS/MMS?       
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 večkrat 

dnevno 

enkrat 

dnevno 

večkrat 

tedensko 

večkrat 

mesečno 

redkeje nikoli 

prenos podatkov za 

brskanje po 

internetu? 
      

WiFi dostop do 

interneta?       

delitev interneta z 

ostalimi uporabnimi 

(thetering)? 
      

12. Kako pomembne so za vas osebno naslednje informacijsko-komunikacijske kategorije?  

 povsem 

nepomembno 

večinoma 

nepomembno 

niti 

nepomembno 

niti 

pomembno 

večinoma 

pomembno 

izjemno 

pomembno 

govorna komunikacija preko 

mobilnega omrežja      

delovanje in dostopnost mobilnega 

interneta      

hitrost prenosa podatkov preko 

interneta      

pokritost mobilnega omrežja      

cena storitev mobilnih komunikacij      

zakupljena količina prenosa 

podatkov      

tehnološka naprednost omrežja      

prodajna podpora s strani operaterja      

ponudba mobilnih naprav      

cena mobilnih naprav      

plačilni pogoji za nakup naprave      

tehnična podpora s strani operaterja      

dostop do sodobnih storitev mobilne 

telefonije      

cenovna prilagodljivost podjetja      
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13. Kako zadovoljni ste z naslednjimi storitvami vašega ponudnika mobilnih storitev, s katerim 

najpogosteje sodelujete (imate sklenjeno naročniško razmerje oziroma redno uporabljate 

predplačniške storitve)? Kako bi vaše zadovoljstvo ocenili s šolskimi ocenami?  

 povsem 

nezadovoljen 

(1) 

večinoma 

nezadovoljen 

(2) 

niti 

nezadovoljen 

niti 

zadovoljen 

(3) 

večinoma 

zadovoljen 

(4) 

povsem 

zadovoljen 

(5) 

govorna komunikacija preko 

mobilnega omrežja      

delovanje in dostopnost mobilnega 

interneta      

hitrost prenosa podatkov preko 

interneta      

pokritost mobilnega omrežja      

cena storitev mobilnih komunikacij      

zakupljena količina prenosa podatkov      

tehnološka naprednost omrežja      

prodajna podpora s strani operaterja      

ponudba mobilnih naprav      

cena mobilnih naprav      

plačilni pogoji za nakup naprave      

tehnična podpora s strani operaterja      

dostop do sodobnih storitev mobilne 

telefonije      

cenovna prilagodljivost podjetja      

14. Kako se strinjate z naslednjimi stališči o mobilnih storitvah in ponudnikih mobilnih storitev?  

 sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se 

strinjam 

povsem se 

strinjam 

Moj delovni dan je odvisen od mobilne 

telefonije in mobilnih storitev.      

Menim, da je potrebno mobilni aparat menjati 

vsaj enkrat na leto.      

Mobilni internet je zame ključna lastnost in 

prednost mobilnih storitev.      
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 sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se 

strinjam 

povsem se 

strinjam 

Mesečni strošek za mobilno telefonijo (tako 

govorno kot internetno komunikacijo) mi je 

ravno pravšnji. 
     

Slovenski ponudniki mobilnih storitev so 

trendovski in sledijo globalnemu razvoju teh 

storitev. 
     

Vsaj enkrat letno premišljujem o tem, da bi 

zamenjal(a) mobilnega operaterja.      

Pri menjavi ponudnika mobilnih storitev se 

najprej osredotočam na ceno storitev.      

Operaterja zamenjam v najkrajšem času, če 

naletim na ugodnejšo akcijsko ponudbo pri 

drugem operaterju,  
     

 

SPLOŠNI PODATKI  

 

1. Vaš spol:  
 Moški 

 Ženski 

 

2. Leto vašega rojstva:  

 

3. Stopnja dosežene izobrazbe:  

 Osnovnošolska  

 Poklicna (2 ali 3 letni program)  

 Srednješolska, tehniška/gimnazijska  

 Višješolska  

 Visokošolska strokovna  

 Univerzitetna  

 Podiplomska  

 

4. Kakšen je vaš trenutni status?  

 Šolajoči (dijak/študent)  

 Aktivni (zaposlen, samozaposlen)  

 Neaktivni (upokojenci)  

 Brezposelni  

 


