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POVZETEK 

Coaching je ena izmed najhitreje rastočih storitev v svetu, ki je še vedno v porastu. V 

Sloveniji je coaching v začetni fazi razvoja. Magistrska naloga obravnava še neraziskano 

področje marketinga coachinga v Sloveniji. Raziskovali smo uporabo promocije med 

slovenskimi coachi, zanimalo nas je ali coachi s pridobljenimi licencami uporabljajo več 

različnih vrst promocije, katero vrsto promocije najpogostje, zanimalo nas je tudi kako je 

razširjen poslovni coaching in kje coaching, ki ga coachi promovirajo, najpogosteje tudi 

izvajajo. Ugotovili smo, da anketirani coachi promocije za pridobivanje novih strank ne 

uporabljajo in da coachi z licencami ne uporabljajo več različnih promocijskih elementov za 

pridobivanje novih strank. Izkazalo se je, da več kot 50% anketiranih coachev ne izvaja 

poslovnega coachinga in da storitev coachinga ne nudijo preko svojega lastnega podjetja. 

Raziskava je pokazala, da anketirani coachi za pridobivanje novih strank v glavnem 

uporabljajo obveščanje preko znancev. Anketirani coachi, ki za pridobivanje novih strank 

uporabljajo promocijo, pa coaching najpogosteje izvjajao pri stranki. Izidi  raziskave prinašajo 

tudi nove usmeritve, ki so potencialno koristne za nadaljnji razvoj coachinga v Sloveniji. 

Ključne besede: marketing, coaching, coach, promocija, Slovenija.  

SUMMARY  

Coaching is one of the fastest growing services in the world, which is still in progress. In 

Slovenia coaching in the early stages of development. Master's thesis focused on unexplored 

field of Marketing coaching in Slovenia. We investigated the use of promotions during the 

Slovenian coaches, we were interested if coaches with licenses obtained using several 

different types of promotions, which one most commonly, we were interested how well the 

coaching business expanded and where promoted coaching is implemented. We found that  

surveyed coaches don´t use promotions to attract new customers and licenced coaches don´t 

use various promotional approaches for acquiring new customers. It turns out that more than 

50% of the surveyed coaches don´t implement business coaching and they don´t offer 

coaching services through their own companies. The survey showed that respondents coaches 

for the new customers acquisition mainly use personal recommendation. Respondents coaches 

who use promotions for acquiring new customers the coaching process implement by 

customer. Results of the research is producing new policies that are potentially useful for the 

further development of coaching in Slovenia. 

Keywords: marketing, coaching, coach, promotion, Slovenia.   

UDK: 339.138:005.96(043.2) 

 





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju, izr. prof. dr. Draganu Kesiču, za podporo, usmerjanje, 

potrpežljivost in izredno odzivnost. 

Hvala tudi dr. Danijeli Brečko, podpredsednici Slovenskega coaching združenja in 

sodelavcem v Izobraževalnem centru NLB, za posredovanje kontaktov in pomoč pri izvedbi 

ankete.  

In nazadnje Norris, hvala da si bil v času nastajanja naloge, oče in mama najini hčerki. 

 

 





VII 

VSEBINA 

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

1.1 Opredelitev obravnavanega problema ....................................................................... 2 

1.2 Namen in cilj magistrske naloge ............................................................................... 2 

1.3 Hipoteze in metodologija .......................................................................................... 3 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu.............................................. 4 

2 Coaching .......................................................................................................................... 5 

2.1 Opredelitev vsebine in pojma coaching ..................................................................... 6 

2.2 Coaching in njegova uporaba .................................................................................... 9 

2.2.1 Kaj coaching ni ........................................................................................... 12 

2.2.2 Koristi coachinga ........................................................................................ 14 

2.2.3 Coaching ROI ............................................................................................. 15 

2.3 Področje, vrste in oblike coachinga ......................................................................... 15 

2.3.1 Področja coachinga ..................................................................................... 16 

2.3.2 Vrste coachinga ........................................................................................... 18 

2.3.3 Oblike coachinga ........................................................................................ 20 

2.4 Veščine dobrega coacha .......................................................................................... 21 

2.5 Razvojni trendi coachinga v svetu ........................................................................... 22 

2.6 Coaching v Sloveniji ............................................................................................... 24 

3 Marketing storitev......................................................................................................... 27 

3.1 Uporabniška izkušnja .............................................................................................. 28 

3.2 Trikotnik storitev trženja ......................................................................................... 29 

3.3 Marketinški splet .................................................................................................... 30 

3.4 Razvojni trendi marketinga v coachingu ................................................................. 32 

3.4.1 Spletna stran kot nosilec marketinških trendov ............................................ 33 

3.4.2 Optimizacija spletne strani .......................................................................... 34 

3.4.3 Iskalni marketing ........................................................................................ 35 

3.4.4 Spletno oglaševanje .................................................................................... 36 

3.4.5 Email marketing ......................................................................................... 37 

3.4.6 Blog ............................................................................................................ 38 

3.4.7 Socialna omrežja ......................................................................................... 39 

3.4.8 Mobilni marketing ...................................................................................... 40 

3.5 Marketing in coaching ............................................................................................ 41 

3.6 Prihodnost marketinga coachinga ............................................................................ 45 

4 Empirični del – raziskava o marketingu coachinga v Sloveniji................................... 46 

4.1 Postopek, vzorec in instrument................................................................................ 46 

4.1.1 Opis vzorca ................................................................................................. 48 

4.1.2 Opis instrumenta ......................................................................................... 49 

5 Analiza in interpretacija ............................................................................................... 51 



VIII 

5.1 Interpretacija osnovnih izidov raziskave.................................................................. 51 

5.2 Potrditev/ zavrnitev hipotez .................................................................................... 62 

5.3 Ugotovitve raziskovanja ......................................................................................... 67 

5.4 Prispevek k znanosti ............................................................................................... 69 

5.5 Usmeritve za marketing coachinga .......................................................................... 70 

5.6 Predlogi za nadaljnje raziskovanje .......................................................................... 72 

6 Sklep .............................................................................................................................. 74 

Literatura............................................................................................................................ 76 

Priloge ................................................................................................................................. 81 

 

  



IX 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Demografski podatki ................................................................................... 49 

Preglednica 3:  Institucija, država in kraj usposabljanja coachev - najpogostejše navedbe .... 52 

Preglednica 4:  Analiza odgovora »drugo« pri strukturi usposabljanja za coacha.................. 53 

Preglednica 5:  Najpogostejše metode, ki jih coachi uporabljajo pri coachingu .................... 54 

Preglednica 6:  Prikaz skupin glede razlik v mnenju o uporabi promocije za pridobivanje  

novih strank ter rezultat z-preizkusa za delež ............................................... 62 

Preglednica 7:  Delitev coachev glede na vrsto usposabljanja............................................... 63 

Preglednica 8:  Elementi promocije (odgovori na osmo vprašanje) ...................................... 63 

Preglednica 9:  Prikaz skupin glede usposobljenosti anketiranih coachev ............................. 64 

Preglednica 10: Rezultat T-test za neodvisna vzorca ............................................................. 64 

Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev skupin in test deležev ............................................ 65 

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev skupin in test deležev ............................................ 65 

Preglednica 13: Kontingenčna porazdelitev in hi-kvadrat test ............................................... 66 

Preglednica 14: Rezultat Friedmanovega testa ...................................................................... 67 

 

SLIKE 

Slika 1:  Struktura procesa coachinga ................................................................................. 10 

Slika 2:  Spirala odgovornosti – navzgor............................................................................. 11 

Slika 3:  Model integrativnega coachinga ........................................................................... 20 

Slika 4:  Trikotnik storitev trženja ...................................................................................... 30 

Slika 5:  Marketinški splet 4P ............................................................................................. 31 

Slika 6:  Marketinški splet 7P ............................................................................................. 31 

Slika 7:  Marketing mix 4P v 4C ......................................................................................... 32 

Slika 8:  Struktura anketirancev glede na starost ................................................................. 48 

Slika 9:  Struktura anketirancev glede na izobrazbo ............................................................ 49 

Slika 10:  Struktura anketirancev glede vrsto izvajanega coachinga ...................................... 51 

Slika 11:  Struktura anketirancev glede na usposabljanje ...................................................... 52 

Slika 12:  Pravno formalna oblika izvanja coachinga ............................................................ 53 

Slika 13:  Lokacija izvajanja coachinga ................................................................................ 54 

Slika 14:  Uporaba marketinga za pridobivanje novih strank................................................. 55 

Slika 15:  Uporaba marketinških pristopov ........................................................................... 56 

Slika 16:  Uporaba socialnih omrežij .................................................................................... 57 

Slika 17:  Prednosti uporabe marketinških pristopov............................................................. 57 

Slika 18:  Slabosti marketinških pristopov, ki se ne uporabljajo ............................................ 58 

Slika 19:  Ugotavljanje kakovosti in zadovoljstva izvajanja coachinga ................................. 58 

Slika 20:  Marketinški pristop in ugotavljanje ugleda podjetja .............................................. 59 

Slika 21:  Izvajanje marketinga coachinga v podjetju............................................................ 60 

Slika 22:  Vpliv na izbiro marketinškega pristopa ................................................................. 60 



X 

Slika 23:  Članstvo v društvih/ zvezah .................................................................................. 61 

Slika 24:  Digitalni marketinški splet .................................................................................... 70 

 

  



XI 

KRAJŠAVE 

4P  Product, Price, Promotion, Place 

7P  Product, Price, Promotion, Place, People, Process, Phisical Evidence  

AMA  American Marketing Association   

CBC  Cognitive behavioural coaching 

CRM  Customer relationship Management  

DVD  Digital Versatile Disk  

EU  Evropska unija  

FBC  Frank Bresser Consulting  

HRM  Human Resorce Management  

IBM   International Business Machines   

ICF  International coach federation  

MBA  Master of Business Administration  

NLP  Nevro lingvistično programiranje  

PPC  Positive Psychology Coaching   

ROI  Return on investment 

SCZ  Slovensko coaching združenje 

SEM  Search Engine Marketing  

SEO  Search Engine Optimization  

SMS  Short Message Service  

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

TA  Transakcijska analiza  

ZDA  Združene države Amerike  

 

 

 

 





 

1 

1 UVOD 

Podjetja in posamezniki se na trgu srečujejo z vprašanjem, kako primerno predstaviti in 

ponuditi izdelek ali storitev, ki jo nudijo. Nekatera podjeja imajo v ta namen organizirane 

svoje strokovne službe, druga najamejo specializirana podjetja, ki nudijo tovrstne storitve, in 

tretji se trženja lotijo z lastnim znanjem.   

Ameriško združenje za marketing (American Marketing Association) definira marketing kot 

organizacijsko aktivnost, sestavljeno iz niza procesov za ustvarjanje, komuniciranje, 

dostavljajnje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za kupce, stranke, partnerje in širšo 

družbo (American Marketing Association Dictionary 2016). 

Marketing je družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in 

želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki 

imajo vrednost (Kotler 2004, 9). Kotler (2004, 9) v svoji knjigi tudi citira Petra Druckerja, ki 

kot teoretik na področju managmenta pravi takole: »Domnevamo lahko, da bo vedno potreba 

po določeni meri prodaje. Toda namen trženja je, da naredi prodajo nepotrebno. Namen 

trženja je poznati in razumeti kupca tako dobro, da mu izdelek ali storitev ustreza in se sam 

prodaja. Idealno je, da je končni izid trženja kupec, ki je pripravljen kupiti. Vse, kar je pri tem 

potrebno, je omogočiti, da je izdelek ali storitev na voljo«. 

V zadnjih nekaj letih je coaching v svetu med najhitreje rastočimi storitvami. Raziskava 

svetovalnega podjetja Frank Bresser Consulting (v nadaljevanju FBC), Global Coaching 

Survey 2008/2009, je pokazala, da je na svetu najmanj 44.000 poslovnih coachev. Raziskava 

je zajela države na vseh kontinentih, med drugim tudi Slovenijo. FBC je označil coaching za 

globalni fenomen. Kljub temu pa je raziskava zaznala velike razlike v razvoju in velikosti 

trga, ki so odvisne od posameznega kontinenta in države (Frank Bresser Consulting 2009,            

4–11).  

Pojem in vsebino coachinga je možno definirati na več načinov. Mednarodna zveza coachev 

(International Coach Federation) definira coaching kot partnerstvo s klientom v kreativnem 

miselnem procesu, ki klienta navduši, da maksimizira svoje osebne in poslovne potenciale 

(International Coach Federation 2012).  

O´Connor in Leages (2007, 1) coaching definirata kot pomoč ljudem pri učenju, spreminjanju 

in razvoju. Coaching je možnost učenja in razvoja z namenom izboljšanja uspešnosti in 

krepitev učinkovitih aktivnosti, doseganja ciljev in osebnega zadovoljstva. Vedno vključuje 

rast in spremembo, naj bo to kot možnost, naravnanost ali vedenje (McDermott in Jago  2011, 

8). 

Devetak (2008, 257) pravi, da bi ob vprašanju »Kaj vpliva na trženje storitev?« lahko obširno 

razpravljali. Glavni dejavniki so zlasti osebje za izvajanje storitev, oprema izvajalcev in 
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prostori za izvajanje storitev. Komuniciranje z uporabniki je možno s prodajnimi obiski, 

telefoniranjem, poslovnimi obiski, oglaševanjem itd. Ponudba za trženje storitev je lahko 

oblikovana po standardnem obrazcu za storitve 7P. To pomeni: storitev, plačilni pogoji, tržne 

poti, komuniciranje, udeleženci, izvajanje storitev in fizični dokazi. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Osrednje področje obravnave magistrske naloge je bilo preučevanje marketinga coachinga v 

Sloveniji. Zanimalo nas je ali slovenski coachi izvajajo marketing coachinga za pridobivanje 

novih stank. Preučevanje marketinga coachinga v Sloveniji je vključilo tudi analizo uporabe 

sestavin 7P med slovenskimi coachi in povezanost usposobljenosti coachev z uporabo 

različnih marketinških pristopov. Hkrati pa smo raziskali kateri pristop, tradicionalni ali 

sodobni, slovenski coachi uporabljajo v marketingu.  

Na področju marketinga coachinga, ki je storitev, ni bilo izvedenih raziskav, ki bi se s tem 

področjem eksplicitno in celostno ukvarjale. Iz obstoječih raziskav je možno razumeti, da je 

coaching običajno domena kadrovskega področja in vodstva podjetij, ki coache najemajo za 

doseganje boljših rezultatov poslovanja. Pred desetimi leti je večina podjetij najemala coache, 

da so pomagali urediti nesprejemljivo vedenje najvišjega vodstva, ugotavljata Diane Coutu in 

Carol Kauffman v raziskavi, ki je bila objavljena januarja 2009 v Harvard Business Review 

(Coutu in Kauffman 2009, 27).  

Marketing coachinga obravnava in preučuje različna svetovna literatura in viri, največ 

avtorjev izhaja iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije ali Avstralije. Avtorji so običajno  

profesionalni poslovni coachi, profesorji na univerzah ali pa tisti, ki teoretično znanje 

coachinga posredujejo udeležencem izobraževanj. Glavnina literature je usmerjena v poslovni 

coaching, oziroma na temo, kako vstopiti in delovati na tem trgu (Oade 2009; McNamara 

2007; Rogers 2006).  

Kljub pomembni povezavi marketinga s coachingom, ki ga uporabi marketinškega spleta 7P 

pri coachingu pripisujejo številni avtorji, v Sloveniji ni zaslediti empiričnih raziskav na 

področju uporabe marketinškega spleta 7P pri coachingu. Gre za neraziskano področje tako z 

empiričnega kot s teoretičnega vidika.  

1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati in preučiti značilnosti marketinga coachinga v 

Sloveniji. Prvi namen magistrske naloge je bil eksplorativne in deskriptivne narave, je 

ugotavljanje osnovnih značilnosti coachinga in marketinga coachinga v Sloveniji. Drugi 

namen pa je bil evalvacijske narave: preverjanje teoretičnih in praktičnih konceptov 

marketinga coachinga v Sloveniji. 
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Cilji naloge so bili:  

 predstaviti značilnosti marketinga storitev,  

 proučiti in predstaviti vsebino in pomen coachinga, 

 raziskati izvajanje marketinga coachinga v Sloveniji,  

 na osnovi rezultatov raziskave podati usmeritve za uspešen marketing slovenskih coachev 

in podati tudi priporočila za nadaljnje raziskovanje. 

1.3 Hipoteze in metodologija 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na 

uporabi sekundarnih virov, ki obsegajo domačo in tujo znanstveno literaturo s področja 

marketinga in coachinga. Za proučevanje znanstvenih člankov, knjig in drugih del ter 

različnih spletnih strani smo načrtovali  uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

 metodo opisovanja ali deskripcije,  

 metodo povzemanja ali kompilacije, 

 metodo primerjave ali komparacije,  

 metodo sinteze.  

Empirični del raziskovanja temelji na kvantitativni raziskovalni metodologiji, ki vsebuje 

zbiranje podatkov s spletnim vprašalnikom (spletno anketiranje). Vprašalnik je vseboval 

posamezna vprašanja iz Vzorca za ankete za intelektualne storitve (Devetak 2007, 400) in 

Vzorca ankete za poslovanje preko interneta (Devetak 2007, 403), ki je bil dopolnjen z 

aktualnimi vprašanji. Vprašalnik raziskuje marketinški splet 7P, uporabo promocije in 

pridobivanje licenc coachev v Sloveniji. Izdelan je bil s programskim orodjem 1KA, podatki 

so bili analizirani s programskim orodjem za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS 23. 

V skladu z namenom in cilji magistrske naloge smo si zastavili naslednje hipoteze, ki smo jih 

z raziskavo želeli potrditi ali zavrniti:  

Hipoteza 1:  Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank promocije ne uporabljajo.  

Hipoteza 2: Usposobljeni coachi, ki imajo pridobljeno vsaj eno strokovno licenco, pri svojem 

delu uporabljajo več elementov promocije. 

Hipoteza 3: Več kot 50% coachev v Sloveniji ne izvaja poslovnega coachinga. 

Hipoteza 4: Več kot 50% coachev v Sloveniji ne nudi storitve coachinga preko lastnega 

podjetja. 

Hipoteza 5: Coachi v Sloveniji, ki pri svojem delu uporabljajo promocijo za pridobivanje 

novih strank, najpogosteje coaching izvajajo pri stranki. 
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Hipoteza 6: Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank uporabljajo obveščanje preko 

znancev, kot način promocije.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Pri izdelavi magistrske naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

 coachi v Sloveniji (posamezniki in strokovna združenja) so zainteresirani za izvedbo 

obširne raziskave o marketingu coachinga, 

 strokovna združenja coachev so pripravljena posredovati naslove svojih članov oziroma 

so pripravljena povabiti svoje člane k sodelovanju s posredovanjem elektronske pošte na 

njihov naslov, 

 v raziskavi bodo sodelovali coachi, ki zastopajo različne modalitete coachinga, 

 coachi v Sloveniji uporabljajo internet in elektronsko pošto. 

Srečali smo se z naslednjimi omejitvami:  

 posamezniki niso želeli sodelovati v raziskavi, 

 anketiranci niso v celoti odgovorili na posamezna vprašanja, 

 možnost odvisnosti vzorca ( mož- žena, isti izobraževalni program, sošolec na 

izobraževalnem programu), 

 marketing coachinga v Sloveniji je bil preširoko zastavljen cilj zato smo se v raziskavi 

omejili na izvajanje promocije coachinga med slovenskimi coachi, 

 glede na omejen vzorec raziskave rezultatov raziskave ni možno posploševati in 

posameznih ugotovitev ni možno z zanesljivostjo trditi. 

Glavna ukrepa za zagotavljanje sodelovanja in večjo odzivnost v raziskavi sta bila  

sistematična predstavitev namena in ciljev ter praktične vrednosti rezultatov naloge v okviru 

strokovnih združenj coachev v Sloveniji in večkratno pozivanje anketirancev k izpolnjevanju 

vprašalnika s pošiljanjem elektronske pošte in osebnim komuniciranjem.   
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2 COACHING 

Coaching je kot orodje osebnega in poklicnega razvoja nastal v poznih 80-ih in je področje 

svetovanja, ki se najhitreje širi. Številna podjetja so druga usposabljanja za vodstvo zamenjala 

s coachingom (Van Kessel 2010, 7)  

Internetno iskanje v Googlu pod pojmi »poslovni coaching« (business and executive 

coaching) in »osebni coaching« (personal coaching) nam prikaže več kot 80.300.000 

zadetkov. Van Kessel tudi omenja, da  v svetu izdajajo več kot štiri mednarodne (znanstvene) 

revije o coachingu (Van Kessel 2010, 8). 

Raziskava svetovalnega podjetja Frank Bresser Consulting (v nadaljevanju FBC), Global 

Coaching Survey 2008/2009, je pokazala, da je na svetu najmanj 44.000 poslovnih coachev. 

FBC je coaching označil kot globalni fenomen, saj prvih 10 držav z največjim številom 

coachev  prihaja iz Azije, Afrike in Južne Amerike (Japonska, Južna Afrika, Brazilija). Hkrati 

pa je zaznati tudi velike razlike v razvoju coachinga in velikosti trga, odvisno od države in 

vsakega kontinenta posebej (Frank Bressr Consulting 2009, 4–13).  

Hkrati pri FBC ugotavljajo, da Evropa, Severna Amerika in Avstralija predstavljajo samo           

20 % svetovne populacije in imajo 80 % vseh poslovnih coachev na svetu. Več kot dve 

tretjini poslovnih coachev sta locirani v Evropski Uniji, ZDA in Kanadi (Frank Bresser 

Consulting 2009, 7).  

Coaching je v porastu v vsem svetu in ponekod obstajajo posamezni, visoko razviti in 

dinamični »centri« za coaching. Toda celovita zastopanost za celotno območje je daleč stran 

od resničnosti. To velja za vse kontinente (Frank Bresser Consulting 2009, 7). 

To pri Frank Bresser Consulting razložijo z naslednjimi ugotovitvami v raziskavi Global 

Coaching Survey 2008/2009 (Frank Bressr Consulting 2009, 4–13): 

 Coaching je široko sprejeto in uporabljano orodje v 28 državah, od tega jih je 14 v 

Evropi). Kakorkoli, v 114 državah (70% vseh držav) pa ne. V ostalih 20 državah to ni 

potrjeno. 

 V 33 državah je coaching v fazi rasti (7 od teh v zgodnji fazi rasti). V 50 državah je 

coaching vstopil v predstavitveno fazo (v 5 od teh držav je pred predstavitvena faza). V 

preostalih 77 državah (blizu 50%), poslovni coaching še ni vidno razvit. V dveh državah 

(Norveška in Nizozemska) je coaching že v zreli fazi. 

 V 27 državah na svetu, poslovni coaching napreduje v strokovno dejavnost (15 v Evropi). 

Kakorkoli, v 125 državah (skoraj 4/5)  ni tako. V 10 državah to ni potrjeno. 

 Strokovna združenja, nacionalna in mendarodna, obstajajo v Severni Ameriki, Evropi in 

Avstraliji. Kakšno najdemo tudi v Južni Ameriki, težje v Aziji in še manj v Afriki. V 

skoraj polovici od 162 držav nimajo niti enega strokovnega telesa (združenja, 

organizacije) coachinga v državi. 
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 Koncept kulture coachinga je dobro poznan v 19 državah. V naslednjih 29 državah rahlo 

poznajo coaching kulturo in uporabo le-tega. Kakorkoli, v 111 državah koncept ni poznan. 

 Obstaja vsesplošno ravnotežje med direktivnim in nedirektivnim coachingom v svetu. 

Direktivni coaching je prevladujoč v 28 državah, nedirektivni v 24 državah. V 110 

državah to ni potrjeno. 

 Uporaba supervizije pri coachih je razpršena v 23 državah (približno 15 % vseh držav). 

Po ugotovitvah FBC v Evropi deluje 18.000 poslovnih coachev in je to kontinent z največjim 

številom coachev na svetu. Od tega jih 70% deluje v Angliji in Nemčiji (ki imata 20% 

populacije v Evropi). Nasprotno pa jih samo 5% deluje na območju bivših komunističnih 

držav (40 % populacije v Evropi). V Evropi je zaznati tudi veliko raznolikost v metodah 

coachinga, različnih praksah in razvojni stopnji coachinga, najverjetneje v povezavi z 

raznolikostjo v kulturah posameznih držav. Pravzaprav bi razvoj coachinga v Evropi lahko 

razdelili na severozahod in jugovzhod. Anglosaksonska regija, ustanoviteljice EU in 

Skandinavija, imajo zelo dobro razvito industrijo coachinga. Manj velja to za Mediteran in še 

posebej za bivše komunistične države. V Evropi deluje tudi veliko nacionalnih in 

mednarodnih združenj. V nekaterih državah celo več (npr. v Nemčiji okoli 20 večjih). Vendar 

je to še vedno izziv v vzhodni in južni Evropi. Uporaba supervizije med coachi v Evropi je 

med najvišjimi, saj supervizijo uporabljajo kar v 10 državah. Tudi kultura coachinga je v 

Evropi razvita, v 10 državah jo uporabljajo, v 10 državah jo poznajo in v 21 državah jo slabo 

ali ne poznajo (Frank Bresser Consulting 2009, 4–13).  

Če povzamemo, v svetu ni enotnega pogleda na coaching. Prevladuje predvsem raznolikost. 

Vsaka država ima svoj pogled in svoje posebnosti pri razvoju coachinga. V Evropi je 

coaching že dobro razvit (Anglija in Nemčija sta že v zreli fazi razvoja), vendar je še vedno 

veliko odprtih priložnosti za razvoj.   

2.1 Opredelitev vsebine in pojma coaching  

Beseda coach izhaja iz madžarske vasice Kocs. Tam so izdelovali izjemno kvalitetne kočije 

za prevoz potnikov, ki se jim v madžarščini reče kocsi szeker, kar pomeni voz iz Kocsa. Te 

kočije so uporabljali v 15. in 16. stoletju po vsej Evropi. Angleži so si sposodili to vozilo in 

ga imenovali »(stage)coach«. Ta izraz uposabljajo še dandanes za avtobuse. Glede na to, 

glagol »to coach« pomeni pripeljati pomembno osebo z mesta, kjer  je, tja, kamor si želi priti 

(Van Kessel 2010, 14, po Eggers in Clark 2000, 16). 

Uporaba tega pojma za označevanje coacha kot podpornega konzultanta se lahko pojasni na 

različne načine. Po splošno sprejeti teoriji se je v letu 1840 v Oxfordu beseda coach 

uporabljala za označevanje zasebnega (za razliko od univerzitetnega) tutorja, ki je študente 

vodil skozi različna področja študija in učenja, s čimer jih je pripravljal na izpit. Coach je 

študente vodil skozi študij prav tako, kot je lahko »kočija« v 18. stoletju peljala angleško 
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družino v London. Druga interpretacija pa govori o tem, da so bogati lastniki imeli 

služabnike, ki so jim brali na glas na njihovih dolgotrajnih potovanjih s kočijo. Zasebni tutor 

je včasih potoval z njimi zato, da je skrbel za njihove otroke ali pa jim je glasno bral in tako 

med potovanji »izvajal coaching« skozi učenje. Tako je prišel v uporabo »akademski coach«. 

Po tretji interpretaciji pa je pojem povezan z večstranskimi veščinami, ki so potrebne za 

upravljanje večjega števila konj, ki so vlekli kočijo. V tem smislu se je pojavil tudi v športu 

leta 1880, ko so ameriški kolidži imeli coache (v smislu upravljanja), ki so jim pomagali, da 

so zmagovali v tekmovanjih s čolni (Van Kessel 2010, 14, po Eggers in Clark 2000, 16). 

Kasneje so se coachi pojavili na področjih, ki niso povezana s športi, da bi izboljšali učinek 

(kvaliteto) izvajalcev (Van Kessel 2010, 14). 

Cannio in Launer (2011, 20–22) pravita, da beseda coach prihaja iz francoščine, iz besede 

»coche«, v slovarju Petit Robert razloženo kot »večje vozilo s konji, uporabljeno za prevoz 

potnikov«. V Angliji ima beseda coach več pomenov: »stage coach« (avtobus, op. p.), »the 

mail coach« (pošta kočija, op. p.) in »railway coach« ali »carriage« (vagon, op. p.), na primer. 

Voznik je bil vedno poimenovan kot »coachman« ali preprosto coach. V Angliji  je ob koncu 

18. stoletja upravljanje lahkih kočij s konji postalo šport, rezerviran za bogatejši sloj, 

imenovan coaching (Cannio in Launer 2011, 20–22). 

Cannio in Launer (2011, 20–22) pravita, da je v modernem pomenu coach še vedno vozilo, le 

da je tokrat vozilo oseba, ki odhaja na pot, ki ji sledimo na lastno željo, za dosego 

neodvisnosti, najboljše uporabe naših talentov in osebnega razvoja. 

Sokrat, ki je vedno odgovoril svojim študentom tako, da jim je nazaj postavil vprašanje, je to 

načelo postavil v prakso. Moderna verzija coachinga prihaja k nam iz sveta športa od 

Timothya Gallwaya (1974), učitelja na Harvardu, ki je na ta način svetoval najprej učencem 

tenisa, nato pa metodo prenesel še na smučanje in golf. Njegova knjiga »The Inner Game of 

Tennis« (Notranja igra tenisa, 1974, op. p.) razlaga notranje boje, s katerimi se srečujejo 

igralci –»z nasprotnikom nosiš v sebi svoj tuji glas«. Namesto običajnega treninga, katerega 

metoda je bila osnovana na avtoritativnosti, je predlagal nežnejšo, bolj induktivno metodo, 

tako da je trener spodbujal študente, da so prevzeli nadzor ali odstranili notranje ovire, ki so 

jih ovirale pri doseganju najboljših rezultatov. Tako so igralci najbolje izkoristili svoj 

potencial brez potrebe po večji zunanji podpori (Cannio in Launer 2011, 20–22). 

Iz tega je nastal sodobni coaching: dovoljenje za sprostitev potenciala posameznika in pomoč, 

da si posameznik zaupa in verjame v svoj potencial in moč (Cannio in Launner 2011, 20–22). 

Pogosto se kot najpomembnejša lastnost coachinga predstavlja odnos med dvema osebama, ki 

je formaliziran z dogovorom med coachem in klientom, da bi se mu pomagalo pri doseganju 

ciljev, povezanih s strokovnim razvojem in delovnim učinkom (Van Kessel 2010, 15). 

Mednarodna zveza coachev (International Coach Federation) definira poslovni  coaching kot 
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partnerstvo, ki omogoča klientu, da ustvari želen rezultat v svojem poslovnem življenju v 

podjetju ali v organizaciji. Zahvaljujoč coaching procesu, klient razširi svoje znanje, izboljša 

izkušnje in nadgradi vrednost svojega poslovnega življenja (International Coach Federation 

2016).  

John Whitmore (2006, 7–20), učenec in zgodnji sodelavec Thimotya Gallwaya, pravi, da je 

namen coaching procesa osvoboditi potenciale, da lahko pride na plan optimalna raven 

sposobnosti. Tako se stranka, ki pride na coaching (v nadaljevanju coachee), nauči sama, 

namesto da sprejema znanje od zunaj. 

Coaching je najučinkovitejši način, s katerim ljudje na delu lahko zgradijo svojo čustveno 

inteligentnost, ki jih postavi v situacijo, kjer lahko povečajo svoje karierne potenciale in 

uporabijo vse svoje osebne vire za doseganje ciljev (Hayes 2008, 4). 

O´Connor in Leages (2007, 1) coaching definirata kot pomoč ljudem pri učenju, spreminjanju 

in razvoju. Coaching je možnost učenja in razvoja z namenom izboljšanja uspešnosti in 

krepitev učinkovitih aktivnosti, doseganja ciljev in osebnega zadovoljstva. Vedno vključuje 

rast in spremembo, naj bo to kot možnost, naravnanost ali vedenje (McDermott in Jago  2011, 

8). 

Organizacijski odbor za pripravo III. konference coachinga v Sloveniji coaching definira kot 

ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom 

(ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob 

podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči 

in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih 

področjih. Bistvene vsebine coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, 

spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja (Brank 2011).  

Kaj ima coaching opraviti s sanjami? Coaching je sprememba, je spreminjanje. Coach je 

čarovnik sprememb, ki vzame karte, ki jih imaš, in ti pomaga, da igraš bolje, ki včasih 

spremeni pravila igre ali najde boljšo igro. Sprememba pride iz sanj ali česa še boljšega. Ko 

dosežemo ene sanje, iščemo dalje in najdemo nove. Vedno so sanje za sanjami. Coach ti 

pomaga uresničiti sanje (O'Connor in Lages 2004, 3). 

Julie Starr (2011, 2–16) poenostavi in pravi, da je coaching pogovor ali serija pogovorov, ki 

jih ima ena oseba z drugo osebo. Oseba, ki je coach, usmerjeno vodi pogovor, ki naj bi 

prinesel koristi drugi osebi (coachee) z namenom, da druga oseba pri tem pridobi pri učenju 

ali napredku (Starr 2008, 5). 
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2.2 Coaching in njegova uporaba   

V knjigi Rdeča nit – sam svoj coach v času sprememb, je avtorica Nada Mulej (2012, 10–11) 

zapisala: coaching je angleška beseda, ki označuje zaupen, ciljno usmerjen svetovalni 

pogovor in proces, v katerem svetovalec svetovanca  vodi od sedanjega stanja do cilja, pri 

čemer mu postavlja dobra vprašanja, skupaj oblikujeta cilje, ki jih je vredno doseči, in 

odkrivata potrebne vire moči, ki omogočijo samoodgovorno delovanje. Pojem so najprej 

uporabljali v športu, zdaj pa je uporabljen tudi v individualnem in timskem svetovalnem delu 

na zasebnem in poslovnem področju. Coaching ni svetovanje, terapija ali trening, je začasno 

spremljanje in podpora drugemu, da bi sam dosegel dragocene cilje, razvil odgovornost zase 

in pri tem uporabil obstoječe, pozabljene in neodkrite vire moči.  

Coaching je iz športa kmalu prešel v poslovni svet kot orodje za dvig učinkovitosti 

posameznikov, znan kot poslovni coaching, »executive coaching«, coaching kot orodje 

vodenja. 

Iz obstoječih raziskav je možno razumeti, da je coaching običajno domena kadrovskega 

področja in vodstva podjetij, ki coache najemajo za doseganje boljših rezultatov poslovanja. 

Konec 90-ih je večina podjetij najela coache, da so pomagali urediti nesprejemljivo vedenje 

najvišjega vodstva, ugotavljata Diane Coutu in Carol Kauffman v raziskavi, ki je bila 

objavljena januarja 2009 v Harvard Business Review (Coutu in Kauffman 2009, 27). 

Nadaljujeta, da je danes glavnina coachinga v podjetjih namenjena razvoju kompetenc kadrov 

s potencialom in ugotavljata, da so trije najpogostejši razlogi, zaradi katerih so najeti coachi 

naslednji: 48 % - razvoj potenciala posameznika ali pomoč pri doseganju sprememb, 26 % - 

postavljanje zrcala oziroma uvid o sebi (klient pogleda samega sebe z različnih zornih kotov) 

in 12 % - spremembe vedenja (Coutu in Kauffman 2009, 27).  

Coaching je umetnost izboljšanja učinkovitosti drugih. Managerji, ki za vodenje uporabljajo 

coaching, spodbujajo svoje time, da se nekaj naučijo in so izzvani na svojem delovnem mestu. 

Ustvarja pogoje za nenehen razvoj, tako da pomaga zaposlenim določiti in doseči cilje (Eaton 

in Johnson 2001, 5–8).  

Proces coachinga zapre vrzel med posameznikovo ali timsko vrzeljo učinkovitosti in želeno 

učinkovitostjo. Coaching je nenehen proces – vsak nov dosežek je podlaga za nov izziv. Za 

vsak coaching proces obstaja šest osnovnih korakov od cilja do zaključka. Najprej se coach in 

zaposleni dogovorita, kaj je cilj coachinga; drugič, pogovorita se o trenutni situaciji; tretjič, 

raziščeta možnosti, ki so na voljo, in četrtič, prepoznata in se zavežeta, v katero smer bosta 

delala. Coachee (klient) potem izvede dogovorjene aktivnosti s podporo in pomočjo coacha in 

z zavedanjem o stalnem izboljševanju učinkovitosti. Na koncu se coach in klient skupaj 

dogovorita za novo coaching sezono in pogledata, kaj je bilo naučeno in kako graditi naprej iz 

tega znanja (Eaton in Johnson 2001, 5–8). 
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Slika 1: Struktura procesa coachinga 
Vir: Eaton in Johnson 2001, 5–8.   

Na vprašanje, kaj so trije najpogostejši razlogi, da jih podjetja najamejo, so coachi odgovorili: 

za razvoj talentov in upravljanje sprememb, kot »glasnogovornike« in tiste, ki se ukvarjajo z 

nesprejemljivim vedenjem zaposlenih (Coutu in Kauffman 2009, 27).  

S coachingom menedžerji sprostijo svoj čas, izboljšajo učinkovitost zaposlenih in dvignejo 

produktivnost v svojem podjetja. Coach čim več delegira in čim manj nadzira, da dvigne 

produktivnost in pomaga timu, da izkoristi svoj potencial. Managerji, ki imajo pogled v 

prihodnost (vizionarji), uporabljajo coaching, da razvijejo veščine in pozitivno naravnanost 

pri svojih zaposlenih (Eaton in Johnson 2001, 5–8).  

OPREDELITEV

Določiti cilje

ANALIZA

Razumeti realnost trenutnega stanja 

RAZISKOVANJE

Raziskati možnost za dosego cilja

AKCIJA

Določiti, kdaj bo naloga opravljena

UČENJE

Izvedba dogovorjenih aktivnosti 

POVRATNA  INFORMACIJA

Pregled napredka na naslednjem srečanju 
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Slika 2: Spirala odgovornosti – navzgor 

Vir: Eaton in Johnson 2001, 5–8. 

Bresser in Wilsonova (2010, 9–26) pravita, da koristi coachinga vključujejo spremembo 

osebnosti in organizacijske učinkovitosti, boljšo uravnoteženost življenja (poslovni in privatni 

del), višjo motivacijo, boljšo samorefleksijo, učinkovitejše sprejemanje odločitev in boljše 

upravljanje s spremembami.  

Osnovna načela coachinga so samoodgovornost, spoštovanje, sprejemanje, zaupnost, 

celovitost, transparentnost, prožnost in nevtralnost. Obstaja vsesplošno soglasje, da je klient 

nosilec odgovornosti in lastnik rezultata in vodi celoten proces, medtem ko coach prilagaja 

proces okoli klientovih potreb in ostane izključen.  Osnovne tehnike, ki se uporabljajo pri 

coachingu, so poslušanje, postavljanje vprašanj, razjasnjevanje in podajanje povratne 

informacije (Bresser in Wilson 2010, 9–26). 

Cannio in Launer (2011, 12–38) pravita, da je coaching proces, ki poteka skozi določeno 

časovno obdobje in je osnovan na izrecno zahtevo klienta. Za najboljšo možnost uspeha 

morajo biti zagotovljeni nekateri pogoji (Cannio in Launer 2011, 13-38):  

 Klient si mora želeti razvoja in se strinjati, da so dovoljena vsa vprašanja. 

 Klient mora biti prepričan v učinkovitost coachinga, mora verjeti v koristi, ki jih bo dobil 

od tovrstne podpore. 

 Klient mora imeti eno ali več izrecnih in zato natančnih zahtev: poslovno zahtevo, 
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nadgradnjo veščine, podporo za spremembo procesa, izboljšanje učinkovitosti in odnosov 

in podobno. 

 Med klientom in coachem mora biti »kemija«. 

Coaching je usmerjen na krepitev močnih točk pri posamezniku in v tem sta tudi poslovni in 

osebni coaching zelo podobna športnemu coachingu. Ključni rezultat coachinga je sprememba 

vedenja, podprta s spoznanjem in motivacijo (Bresser in Wilson 2010, 9–26).  

2.2.1 Kaj coaching ni 

Coaching ni svetovanje. Pri svetovanju svetovalec dobro pozna področje in trende na 

področju, kjer svetuje. Preučuje dobre prakse drugih udeležencev na področju, analizira 

razvoj in predlaga aktivnosti, katere lahko ali pa tudi ne pomaga na novo uvesti. Tudi tukaj 

svetovalec prevzame vlogo avtoritete. Ima znanje in klient ga posluša. Predstavi svoja 

priporočila in klient se na koncu odloči, ali jih bo sprejel ali ne. 

Pri coachingu ni nasvetov. Tudi če coach misli, da ve, kaj bi bilo potrebno storiti, mora 

dovoliti klientu, da sam osvoji pot do cilja. Klient mora biti aktivno vključen v iskanje svoje 

rešitve. Riba mu ni dana, ribo se uči ujeti (Cannio in Launer 2011, 22–25). 

Coaching ni individualni trening. Trening pomeni prenos znanja iz trenerja, ki že ima znanje, 

na študenta, ki znanja še nima. Metoda je deduktivna, ex katedra ali interaktivna. Trener je v 

prevladujoči poziciji, kontrolira sledenje aktivnosti, gradivo in metodo. Pripravlja gradivo in 

ga dostavlja študentu.  

Nič od tega ni v procesu coachinga. Klient je tisti, ki določi vsebino, ni deduktivnega prenosa 

znanja, prej je indukcija (uvod), ki pripavi klienta, da sam najde rešitev, ki je primerna za 

njegovo okolje (Cannio in Launer 2011, 22–25). 

Coahing ni mentorstvo. Čeprav ima mentorstvo kar nekaj podobnosti s coachingom, je v 

osnovi popolnoma drugačno. Mentor ima izkušnje na posameznem področju in poseduje 

določeno znanje, njegova vloga je svetovalna, podporna, usmerjevalna, tutorska ali učiteljska. 

Ključni rezultat coachinga pa je sprememba vedenja, podprta s spoznanjem in motivacijo 

(Bresser in Wilson 2010, 9–26). 

Coaching ni terapija. Čeprav se zgodi, da se v terapiji zgradi podporni odnos, ki temelji na 

velikem obsegu vprašanj, se coaching od terapije razlikuje v tem, da ni usmerjen v ljudi, ki so 

v stiski, ki trpijo zaradi problemov, ki jih ne morejo rešiti ali se jih znebiti zaradi različnih 

patoloških stanj. 

Terapija preučuje preteklost z namenom, da prepozna vzorec (ponavljajoče se vedenje) in ga 

razloži. Coaching je v osnovi usmerjen v sedanjost in prihodnost. 
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Terapija se usmeri na vsa področja klientovega življenja, tudi najbolj intimnega, in se ukvarja 

z globoko razlago preteklosti in družinskih odnosov. Terapija se ne ukvarja z doseganjem 

klientovih ciljev. Coach pa vse aktivnosti usmeri v to, da pomaga klientu pri doseganju 

njegovih ciljev.  

Energija je drugačna: terapevt deluje v mirnem, vedrem, razmišljujočem in skrivnostnem 

vzdušju, medtem ko bo coach skušal uporabiti vso svojo energijo, da ustvari  vzdušje, 

orientirano na dosego ciljev in rezultatov (Cannio in Launer 2011, 22–25). 

Coaching ni supervizija. Supervizija je aktivnost pod vodstvom bolj izkušenega kolega z 

namenom razjasnitve trenutnega načina dela z uporabo novih metod. Je didaktična metoda, 

ustvarjena za izboljšanje sposobnosti in vadbo posameznega področja. 

Coach je v resnici v procesu stalnega učenja in redne supervizije, vendar nima dovoljenja, da 

bi prevzel supervizijo nad klientom v odnosu coachinga. Obstaja samo ena izjema, in sicer če 

je klient tudi sam coach, ki uporablja coaching za izboljšanje svojega dela (coachinga). To bi 

lahko označili za supervizijo ali »mentorski« coaching, vendar ne samo coaching (Cannio in 

Launer 2011, 22–25). 

Coaching je intervencija »ena-na-ena« z namenom, da te od tam, kjer si, pripelje tja, kamor 

želiš. Dober coach ti pomaga postaviti cilje in ti pokaže, kako se opolnomočiš, da jih lahko 

dosežeš (Beale 2012). 

Če povzamemo, je coaching usmerjeno voden proces, kjer se z uporabo različnih tehnik  

podpira in usmerja klienta za dosego njegovega cilja, le ta pa najpogosteje rezultira v 

spremembi vedenja. Lahko bi ga poimenovali tudi trening spremembe vedenja ali trening 

upravljanja s samim seboj.  

V slovenski literaturi ni zaznati relevantnega prevoda besede coaching. Še najpogosteje se 

interpretira kot trenerstvo, tudi svetovanje ali mentoriranje. Opaziti je poizkuse zapisa besede 

coaching kot kovčing ali koučing in kovč ali kouč. Vendar po pregledu uporabe teh besed v  

elektronski zbirki avtentičnih besedil Gigafida (slovenska besedila) prevladuje uporaba 

originalne besede coaching in coach. Vnos besede coach in coaching v iskalniku Gigafida 

prinese 2.466 zadetkov, medtem ko vnos besede kouč, koučing, kovč in kovčing le 24 

zadetkov (Gigafida 2016).  

V nalogi smo uporabljali originalno besedo in smo mnenja, da se s prevodom v slovenščino 

izgubi ali izmuzne vsaj kakšen del njenega strokovnega pomena. 
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2.2.2 Koristi coachinga 

Pravilno izpeljan coaching lahko ustvari win-win situacijo v korist vseh udeležencev 

(posameznika, kadar je to osebni coaching in podjetja ali delničarjev, kadar gre za poslovni 

coaching). 

Bresser in Wilson (2010, 9–26) sta mnenja, da potencialni rezultat coachninga, kratkoročno in 

dolgoročno, lahko prepoznamo na več ravneh, in sicer: pri posamezniku, timu, organizaciji in 

na družbeni ravni. Ključne koristi coachinga po Bresser in Wilson (2010, 9–26) so povzete 

spodaj: 

Koristi coachinga na ravni posameznika 

 boljše samozaupanje in samorefleksija, 

 dvig učinkovitosti posameznika, 

 večja motivacija in zavzetost, 

 boljše vodstvene veščine, 

 osebna rast, 

 boljša kvaliteta življenja/ uravnoteženost delo-dom, 

 večja jasnost v namerah, 

 boljše upravljanje s spremembami, 

 izboljšanje komunikacije in medsebojnih odnosov, 

 učinkovita uporaba pridobljenih veščin, 

 trajnostna oblika osebnega razvoja. 

Koristi coachinga na ravni tima: 

 izboljšana učinkovitost in delovanje tima, 

 bolj jasna vizija razvoja in ciljev, 

 boljši timski duh in upravljanje s konflikti, 

 boljša komunikacija in medsebojni odnosi, 

 ustvarjanje sinergije, 

 višja motivacija, 

 osvoboditev skupinskega potenciala. 

Koristi coachinga na ravni organizacije: 

 dvig organizacijske učinkovitosti, 

 višja profitabilnost/ ROI/produktivnost/prodaja, 

 boljša motivacija zaposlenih in manj odhodov, 

 nižji absentizem, 

 ponotranjenje organizacijskih vrednost in vedenj, 

 večja prožnost in sposobnost za spremembo, 

 učinkovitejša komunikacija, 
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 odprta in produktivna organizacijska kultura, 

 uresničevanje (samo)učeče se organizacije, 

 trajnostno učenje in razvoj. 

Koristi coachinga na družbeni ravni:  

 uspešno podjetje (v povezavi s koristjo lokalnega okolja), 

 pozitivni vzor za druge organizacije, 

 promocija »čistejše« učinkovitosti, 

 pozitiven širši vpliv na socialno okolje zaposlenih, 

 zagotovljen trajnostni razvoj in višja odgovornost do okolja. 

2.2.3 Coaching ROI  

Študije v večjih organizacijah kažejo, da coaching vodilnih v podjetju prispeva pet do sedem 

kratnik začetne investicije, pravita Senson in Larson (Swenson in Larson 2014). Raziskave v 

manjših podjetjih niso bile narejene, vendar bi glede na to, da so mali podjetniki ravno tako 

pod velikim pritiskom doseganja rezultatov in obstoja na trgu, ti doprinosi lahko bili še večji.  

International Coach federation 2012 (ICF) študija iz leta 2012 (ICF Global Coaching Study) 

ugotavlja, da je uporaba profesionalnih coachev iz poslovnih razlogov v podjetjih začetno 

investicijo povrnila sedem kratno. 

Spet študija strokovnega podjetja, izvedena pri MatrixGlobal kaže, da je ROI na coaching 6,8 

kratnik glede na začetni vložek (Anderson 2006, po Swenson in Larson 2014). 

Zaposleni pri Nortwel Networks ocenjujejo, da se je investicija v njihov coaching program 

povrnila 5,2 krat glede na začetni vložek, glede na preračune profesorja Merrill C. Andersona, 

profesorja na Drake University. Vključujoč finančno učinkovitost zaradi zadržanja zaposlenih 

le-ta poskoči na 7,8x začetnega vložka (Psyhology today 2004; Swenson in Larson 2014, po 

Anderson 2001). 

Fortune v svoji študiji, v katero je bilo vključenih 1000 podjetij, ugotavlja, da se je začetna 

investicija v razvojni coaching povrnila v povprečju 5,7 krat (Swenson in Larson 2014). 

Bresser in Wilson pa povzemata Dembkowskega (2005), ki je zaznal celo ROI 22:1 

(Dembowski 2005, po Bresser in Wilson 2010, 9–26). 

2.3 Področje, vrste in oblike coachinga 

Na trgu obstaja veliko različnih vrst coachinga, ki se pojavljajo na različnih področjih in v 

različnih oblikah. O´Connor in Lages pravita, da so različne vrste coachinga, vendar pa so 

veščine, ki so vključene v proces, vedno enake. Razlika je samo, da so rezultati usmerjeni na 
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različna področja. Coach se lahko specializira, vendar pride do precejšnjega prekrivanja, na 

primer med življenjskim (life) coachingom in poslovnim coachingom. Življenjski coach (Life 

coach) ne more delati, ne da bi pokukal v poslovno okolje posameznika, in ravno tako 

poslovni coach ne more delati s klientom, dokler mu ne pomaga, da se njegovo delo vključi 

tudi kleintovo zasebno življenje (O´Connor in Lages 2004, 14–25).  

2.3.1 Področja coachinga 

Šport 

Šport je področje, na katerem  se je coaching razvil v začetku 70-ih let in tu je še danes zelo 

pomembno orodje. Uporablja se tako v skupinskem kot individualnem športu. Coaching kot 

orodje dela z ekipo ali posameznikom izvajajo športni coachi, pogosto imenovani področni 

menedžerji, za izboljšanje športnih dosežkov oziroma doseganje zmag (Van Kessel 2010, 17).  

Izobraževanje 

Van Kessel navaja Whitmora, ki pravi, da bi morali učitelji postajati bolj coachi, ker bi tako 

pomagali učencem, da se učijo, namesto da jih oni poučujejo (Whitmore 2002, 8, po Van 

Kessel 2010, 17). 

Osebno življenje 

Coaching, ki posega v osebno življenje, imenujemo osebni in življenjski coaching (bolj znan 

kot life coaching). V zadnjih letih so zelo popularne in najbolj prodajane knjige o osebni rasti 

in popularnost jim raste tudi na področju osebnega in življenjskega coachinga. Tukaj se 

coachi v procesu usmerijo na različne življenjske situacije posameznikov (ločitve, varčevanje, 

sreča in zadovoljstvo ...). Van Kessel pa po Greenu in Spencu navaja, da raziskave kažejo, da 

je 25 % do 50 % posameznikov, ki iščejo življenjski coaching, ustreza kriterijem kliničnih 

duševnih težav (Green, Oades in Grant 2005; Spence in Grant 2005, po Van Kessel 2010, 19). 

Zdravje 

Coaching, usmerjen v zdravje, običajno izvajajo osebni športni trenerji in tako imenovani 

welness coachi. Med njimi najdemo tudi dietetike, medicinske sestre in druge ljubitelje zdrave 

prehrane in zdravega načina življenja. Največkrat je ta oblika coachinga usmerjena v 

spremembo prehranjevalnih navad, telesne vadbe, zmanjšanje telesne teže, povečanje količine 

spanja in drugih aktivnosti, pogosto v povezavi z zmanjšanjem ali odpravo stresa pri 

posamezniku. 

Karierni coaching 

Pri kariernem coachingu je cilj zadovoljen posameznik s svojo karierno oziroma poklicno 



 

17 

potjo. Uporabljajo ga posamezniki za spremembo kariere, menjavo delovnega mesta, 

napredovanje, zanimiv je za nezaposlene osebe. Da bi dosegla cilj, lahko karierni coach in 

klient nemalokrat posežeta tudi na področje osebnega in poslovnega coachinga. 

Medkulturni coaching 

Abbott (2010, 324 – 340) pravi, da je medkulturni coaching nastal kot izrazita praksa v 

situacijah, kjer je bilo prepoznano, da ima kultura posebej močan vpliv na klientov osebni in 

profesionalni razvoj. Medkulturni coaching je najpogosteje potreben v primerih združevanja 

ali prevzema podjetij (v isti državi ali čez meje), pri skupnih vlaganjih in drugih povezovanjih 

različnih podjetij, pri izseljencih, multikulturnih delovnih timih, pri mednarodnih projektih, 

notranjih prestrukturiranjih, pri menjavah podjetij ali oddelkov znotraj podjetja, pri 

zaposlenih, ki so bikulturni ali imajo mešano kulturno ozadje (Abbott 2010, 324–340). 

Peer coaching 

Prevod peer coachinga v slovenščino bi bil lahko kolegialni ali vzajemni coaching, tudi 

medsebojni coaching, čeprav se v zadnjem času tudi na slovenskem trgu pojavlja pod imenom 

peer in se le tega ne prevaja. Tudi avtorica magistrske naloge je licencira facilitatorka Peer to 

Peer coachinga (Coachingourselves).  

Poslovni coaching 

Poslovni coaching lahko grobo razdelimo na poslovni in »executive« coaching.  

Executive (to besedo uporabljamo tudi pri nas in je ne prevajamo) coach je specializiran za 

delo z ljudmi, ki imajo avtoriteto in moč v organizaciji (izvršni direktorji, predsedniki uprav, 

člani uprav, direktorji). O´Connor in Lages pravita, da je »executive« coachem to delovno 

okolje poznano, običajno so sami direktorji ali so prej zasedali ta delovna mesta, tako da 

poznajo pritiske in zahtevnost odločanja. Prav tako sta mnenja, da je pozicija executive 

(izvršna pozicija) vrh osamelca. Od njih se pričakuje, da imajo odgovore, ljudje prihajajo k 

njim po podporo in usmerjanje, in ni lahko vedno ostati prijazen in sposoben. Običajno 

nimajo nikogar v organizaciji, s komer bi lahko govorili o svojih željah in sanjah, dvomih in 

strahovih. To vlogo običajno prevzame executive coach. Executive coaching je smetana 

poslovnega coachinga (O´Connor in Lages 2004, 14–25).  

Poslovni coachi izvajajo coachinge zaposlenih v delovnih organizacijah na področju izzivov, 

ki jih imajo le-ti pri svojemu delu. Največkrat so to direktorji ali vodje nižjih ravni 

(managerji), odvisno od kulture podjetja, v katerem delujejo. Coaching je usmerjen v 

posameznike, včasih tudi skupine ali time (poslovni skupinski coaching). Kljub temu bo imel 

vpliv na rezultate podjetja. O´Connor in Lages  zapišeta, da je poslovni coaching pogosto 

prepleten z osebnim coachingom, saj nihče ne more popolnoma ločiti službe od doma. 

Pogosto vodje ne delujejo dobro, saj lahko imajo kakšne skrbi iz zasebnega življenja, na 
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primer v odnosu s svojim partnerjem (O´Connor in Lages 2004, 14–25).  

2.3.2 Vrste coachinga 

V svetu obstaja preko 30 različnih modalitet oziroma vrst coachinga. Nekaj bolj poznanih in 

pogostih smo opisali glede na metodološke lastnosti. 

Kognitivno vedenjski coaching (Cognitive Behavioural Coaching) 

Kognitivno vedenjski coaching, znan kot CBC (iz angleščine Cognitive Behavioural 

Coaching), je definiran kot pristop, ki združuje uporabo kognitivnih, vedenjskih, imaginarnih 

in za reševanje problemov usmerjenih tehnik in strategij v kognitivno vedenjskem okviru, ki 

omogoča klientu, da doseže svoj resnični cilj (Palmer in Szymanska 2007, 86, po Wiliams, 

Endgerton in Palmer 2010, 37–53). 

V rešitev usmerjeni coaching (Solution focused) 

Vse vrste coachinga, tako ali drugače, stremijo k razvoju rešitve za izziv, ki ga ima klient. Kaj 

je potem tako posebnega pri tem coachingu?  Pristop temelji  poudarku, da klient definira 

želeno stanje v prihodnosti in da si zamisli (konstrukt), kako bo razmišljal in kako bo deloval 

(vedenje), da ga bo to podprlo pri doseganju tega želenega stanja (Cavanagh in Grant 2010, 

54–67). 

Geštalt coaching  

Geštalt coaching je našel svojo teorijo in prakso na treh področjih: v geštalt terapiji, geštalt 

psihologiji, kjer je prvotna osredotočenost na posamezniku, in v novejših aplikacijah geštalta, 

kot so pari, družine, timi in organizacije (Bluckert 2010, 80–93). 

Ontološki coaching  

O´Connor in Lages pravita, da se je ontološki coaching  začel z načeli, ne vedenjem. 

Ontologija je veda o biti, naravi in kvaliteti obstoja – ne nekaj, o čemer razmišljamo vsak dan, 

ampak nekaj, kar živimo vsak dan. Ontološki coaching prenese te ideje v coaching prakso. 

Ontološki coaching se osredotoči v to, čemur rečemo »način, kako biti », ne na vedenje. 

Način, kako biti, je definiran kot dinamična interakcija med jezikom, čustvi in psihologijo 

(O´Connor in Lages 2009, 143).  

Narrative coaching  

Narrative coaching je coaching pripovedovanja zgodb.  Namen je pomagati klientom, da 

vzpostavijo nove povezave med svojimi zgodbami, identitetami in vedenjem, da bi ustvarili in 

poosebili nove možnosti (Drake 2010, 120).  
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Duhovni coaching / intuitivni coaching (Transpersonal coaching) 

Duhovnost je nivo zavesti, ko priznamo, da smo duhovna bitja z dušo in duhom. Duhovni 

coaching ni New Age, ni religija in ne duhovnost. Najpogostejše orodje pri tej vrsti coachinga 

sta intuicija in domišljija (Rowan 2010, 146). 

Coaching pozitivne psihologije (Positive Psychology Coaching – PPC) 

Coaching pozitivne psihologije je znanstveno zakoreninjen pristop, ki pomaga ljudem, da 

dosežejo dobro počutje, da okrepijo in uporabijo svoje moči, izboljšajo učinkovitost in 

dosežejo cilje.V središču PPC je prepričanje v moč znanosti, da osvetli najboljši pristop za 

pozitivno preobrazbo klientovega življenja (Kauffman, Boniwell in Silberman 2010, 158). 

Transakcijska analiza (TA) in coaching 

Transakcijska analiza je znana po svoji filozofiji o tem, kako so ljudje povezani s seboj, z 

drugimi in s svetom okoli sebe, filozofija, ki se pogovorno imenuje »Jaz sem OK, ti si OK«. 

Ta, na prvi pogled enostavna izjava, združuje zavedanje, da smo na svetu z drugimi kot 

samostojna, vendar povezana bitja (»jaz sem, ti si«), s prepričanjem v pozitivno apsiracijo 

zaupati in spoštovati drug drugega in samega sebe. Če gradimo na tem, TA predstavlja teorijo 

razvoja posameznikov in komunikacije in metajezik ali metaperspektivo (Newton in Napper 

2010, 172, po Sills 2007). 

NLP Coaching  

Nevrolingvistično programiranje (NLP) nima izrecno artikuliranega teoretičnega temelja. 

Kljub temu večina coachev rutinsko uporablja NLP modele, ki so bili razviti pri NLP 

praktikih. NLP je poznan kot praktična disciplina in je bolj orodje kot teorija (Grimley 2010, 

187).  

NLP se spogleduje tako z vedenjsko psihologijo (sidranje in struktura posameznega vedenja) 

kot s kognitivno psihologijo (proces v možganih, kako posameznik kreira svojo »mapo 

sveta«). Posveča pa se tudi jeziku (besede).  

Limbični coaching 

Je metoda energetskega coachinga, ki ustvarja hitre spremembe čustvenih stanj in temelji na 

spoznanjih o tem, kako možgani predelujejo informacije, čustva in stres. Limbični coaching 

na enkraten način povezuje: bilateralno hemisferično  stimulacijo (optimalno povezovanje 

obeh možganskih polobel), druge bilateralne stimulacije (slušne in taktilne), mišično povratno 

informacijo (test), v rešitev usmerjeno komunikacijo, delo z elementi NLP (posebej 

podmodalnosti) in orodja energetske psihologije (stimulacija meridianov). Metoda temelji na 

sodobnih spoznanjih o delovanju možganov in povezanosti uma in telesa in na pristopih 
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sodobne energetske psihologije. Je zelo natančna in z njo lahko delamo brezvsebinsko (torej 

ne da bi poznali natančno "vsebino" oz. temo) (Sledi 2016). 

Integrativni coaching 

Integrativni coaching ponuja  model, ki je nastal izključno za namen executive coachinga. 

Izhaja iz predhodno opisanih modalitet, vendar se želi izključiti iz njih. Sestavljen je iz šestih 

tokov, ki tečejo skupaj in oblikujejo združen model, ki ga uporabi coach. Prva dva tokova 

delujeta kolektivno in skrbita za vzpostavitev in upravljanje odnosa med klientom in 

coachem. Naslednji trije so osredotočeni na delo, ki poteka med coachem in klientom. Skrbijo 

za klientovo vedenje, njegove zavedne in nezavedne misli. Medtem ko dela na teh treh 

tokovih, coach tudi vzdržuje pozornost na odnosu, brez katerega ne bi bilo napredka. Zadnji 

tok je sistemski (Passmore 2010, 157).  

 

Slika 3: Model integrativnega coachinga  

Vir: Passmore 2010, 158.  

2.3.3 Oblike coachinga  

Coaching se lahko izvaja v različnih oblikah. Coaching posameznikov je opredeljen z 

odnosom med dvema osebama, klientom in coachem, medtem ko gre pri coachingu skupin za 

odnos med več osebami (coach – skupina, skupina – skupina, coach – posameznik). Coaching 

se običajno izvaja »iz oči v oči«, lahko pa se izvaja tudi na daljavo. 

Van Kessel našteje naslednje oblike coachinga »iz oči v oči« (Van Kessel 2010, 29–31): 

 individualni coaching (coach – klient), 

OSREDOTOČENJE NA VEDENJE

NAMEN: reševanje zahtevnih izzivov 

in načrtovanje vedenja

AKTIVNOST: objektivnost, 

opazovanje, načrtovanje možnosti  

ZAVEDNA SPOZNANJA

NAMEN: globje razumevanje povezave med mislimi in 

vedenjem

AKTIVNOST: raziskati misli in prepričanja, reference, 

zanikanje nerealnih misli 

NEZAVEDNA SPOZNANJA

NAMEN: globje zavedanje sebe

AKTIVNOST: ozavestit misli in 

motivacijo 

RAZVIJANJE COACHING 
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UPRAVLJANJE COACHING 
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samega sebe
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 skupinski/ triadni coaching (coach dela v skupini z več klienti, kjer je možno, da so člani 

skupine coach drug drugemu), 

 timski coaching (coach – tim), 

 coaching projekta (coach – člani projekta), 

 vrstniški coaching (udeleženci izvajajo coaching drug z drugim), 

 coaching organizacije (raven sistema in raven tima). 

Vrste coachinga, ki se izvajajo na daljavo (Van Kessel 2010, 29–31):  

 telefonski coaching , 

 e-mail coaching, 

 coaching z uporabo spletne klepetalnice, 

 coaching z uporabo video konference, 

 coaching z uporabo drugih socialnih omrežij. 

Van Kessel opozarja, da je pri coachingu, ki se izvaja na daljavo, pomanjkanje nebesednih 

znakov, ki pa so ključni za interpretacijo in razumevanje sporočila. Omogoča prenos 

konceptualnih informacij in povratnih informacij, vendar ni opazovanja, modeliranja in 

prakticiranja veščin (Vail 2003, 17, po Van Kesse 2010, 31). 

2.4 Veščine dobrega coacha  

Veščine so nekaj, česar se vsak posameznik lahko nauči, če si tega res želi (veščine vodenja, 

veščine dobrega komuniciranja, veščina aktivnega poslušanja, ...).  

Veščine dobrega coacha McPheat (2010, 22–23) našteje kot: 

 Je izjemen v postavljanju vprašanj in poslušanju. Je radoveden, raje pomaga klientu na 

njegovi poti raziskovanja, kot da bi mu povedal odgovore. 

 Uporablja »rephrasing«, s preoblikovanimi trditvami in vprašanji (op. p.) preverja, kaj se 

dogaja v klientovih mislih: ne samo tako, da sam razume, ampak da tudi klient uvidi 

drugačen vidik tega, kar sam govori. 

 Ima sposobnost pogledati na klientovo situacijo z več kot ene perspektive. Pomaga 

klientu, da ne obsoja, temveč išče rešitve in sprejema odločitve. 

 Razjasni, kaj je pomembno in kaj ne. Pomaga postaviti prioritete in najti podrobnosti, ki 

niso pomembne. 

 Pomaga klientu najti priložnosti, kjer jih do sedaj ni videl. Dober coach ima dobro vizijo 

prihodnosti in pomaga klientu, da doseže cilj tudi takrat, ko klient misli, da je to 

nemogoče. 

 Kaže vedenje, predanost viziji in nivo učinkovitosti, ki jih pričakuje od svojih klientov. 

Na drugačen način pa Beale (2012, 10) opiše, kaj naredi dobrega coacha: 

 radovednost in strast pomagati ljudem rešiti težave in doseči cilje, 
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 sposobnost »utihniti« in pustiti klienta, da sam razmišlja, 

 proaktiven pristop, usmerjen v rezultate in ne metode, coach je odprt iz vesel, da lahko 

izkusi nove pristope, 

 empatičnost, kar ne pomeni, da se strinja ali ne strinja s klientom, 

 pozornost posveti nezavednim znakom, 

 dober coach ima izkušnje modeliranja visoke učinkovitosti na svojem področju,  

 razume najboljše coaching pristope in ima ponotranjeno razumevanje kognitivne 

psihologije in NLP, 

 ima sposobnost vzpostaviti učinkovit način podajanja povratnih informacij, da lahko 

klient sam prepozna svoj napredek, 

 pri poslovnem coachingu razume usmeritve in trenutno kulturo organizacije. 

2.5 Razvojni trendi coachinga v svetu  

Ameriško združenje managerjev (American Management Associaton) je leta 2008 objavilo 

raziskavo z naslovom Coaching, globalna študija uspešne prakse, trenutni trendi in možnosti v 

prihodnosti 2008 – 2018, kjer je kot ciljno stanje coachinga leta 2018 predstavilo naslednje 

zaključke (AMA, 2008, 38–41): 

 Potreba po coachih bo še naprej rastla. Po upokojitvi »baby boom« generacije bo nastala 

vrzel po vodstvenih kadrih, ki jo  bo potrebno zapolniti. Coaching je primeren, da zapolni 

to vrzel, saj se vedno bolj razvija v smeri upravljanja in vodenja. Prav tako je s 

coachingom možno upravljati raznolikost pri vodenju in hitrost današnjega časa. 

 Executive coaching bo dozorel kot panoga. Coaching bo postal bolj »obrt«, ki jo bodo 

predstavljali posamezniki ali manjše skupine ljudi. Razvil se bo bolj v smeri kredibilnih 

strokovnjakov, ki bodo del večjega združenja ali svetovalne skupine, morda coaching 

združenja. Ta združenja se bodo pogosto specializirala za določeno vrsto coachinga, npr. 

za coaching vrhunskega managementa na pravnem področju, financah, marketingu ali v 

proizvodnji. Druge  organizacije  bodo imele v ponudbi večji spekter coachev, vključujoč 

generaliste, ki se bodo usmerili bolj v pomoč menedžerjem pri razvoju veščin vodenja in 

medsebojnih odnosov. Te organizacije bodo imele tudi specialiste na področjih, kot je 

globalni management, zavzetost, virtualno voditeljstvo in podobno. Počasi se bo 

uspešnost merila ne samo v donosnosti naložbe (ROI), temveč tudi donosnosti glede na 

pričakovanja (return on expectations). 

 Več ovir za vstop na trg. Bolj kot bo coaching zorel kot panoga, več bo ovir za vstop na 

trg. Pojavile se bodo zahtevnejše certifikacije in ocenjevanja, še posebej za coache, ki 

bodo delali v poslovnem okolju. Še vedno se bodo pojavljali ljudje, ki bodo delali na tem 

področju brez kakršnihkoli kvalifikacij. Pojavljale se bodo pripombe zaradi umetno 

zgrajenih ovir za vstop na trg, vendar bo trend kvalifikacije (za vstop na trg) podprt v 

organizacijah za coaching (združenj) in prav tako pri podjetjih, ki bodo najemala coache. 

Več bo preverjanja referenc coachev in uspešnosti coachinga.  
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 Profesionalni coachi se bodo usmerili bolj na srednji management. Coaching podjetja in 

coaching posameznikov se bodo zaradi bolj zanesljivega denarnega toka obrnili na trg 

srednjega managementa v podjetjih.  

 Medsebojni (Peer) in interni coaching se bo bolj razvil in bo dobro upravljan. Velik izziv 

bo nastal, kako s treningi doseči nivo srednjega managementa in eden izmed izzivov bo 

medsebojni coaching. Model medsebojnega coachinga bo vključen v več razvojnih 

programov, prav tako bo več e-učnih orodij, s katerimi se bodo zaposleni naučili, kako 

bolj učinkovito izvajati medsebojni coaching. Za najvišji nivo managementa se bo še 

vedno najemalo zunanje coache, za nižje nivoje managementa (low-managment) pa se bo 

razvila praksa internega coachinga in medsebojnega coachinga. 

 Ujemanje bo postalo ključno za uspešen coaching. Ujemanje coacha in klienta bo 

sčasoma spoznano kot velik prispevek k uspešnosti coachinga, zato bodo podjetja in 

coaching združenja o tem razmišljala že pred začetkom coachinga. To bo vodilo v razvoj 

orodij za prepoznavanje ujemanja tako po karakterju kot po področju dela. 

 Uporaba orodij za merjenje uspešnosti coachinga. Podjetja, ki najemajo coache in 

coaching združenja, bodo postala boljša v merjenju uspešnosti coahinga. Predvsem za 

združenja bo posebej pomembno, da razvijejo metodo merjenja stanja pred coachingom in 

po končanem npr. enoletnem coachingu. To bodo lahko odlično izkoristili za lastno 

promocijo dejavnosti. 

 Coaching bo postal bolj virtualen. Več coachingov bo izvedenih z moderno multiplo 

tehnologijo kot osebnih »oči-na-oči« coachingov. V samem procesu coachinga pa bo 

coach imel možnost klienta vključiti v več e-učnih poti. 

 Ustanovljene bodo zunanje inštitucije za razvoj coachinga. Raziskava AMA inštituta za 

podjetniško produktivnost je pokazala, da je razvoj zunanjih programov za coaching 

povezan z višjo korelacijo uspešnosti kot pri internih. To  kaže na priložnost za univerze 

in druge inštitucije, da zagotovijo usposabljanja za tiste, ki bi želeli delati na področju 

coachinga. Te institucije bi tako zagotavljale akreditacijo in tudi etične kodekse ter 

standard v praksi. Na ta način bi se v coachingu dvignila strokovnost. 

 Organizacije bodo postale potrošniki coachinga. Coaching postaja bolj obrt, podjetja 

bodo lažje prepoznala, kdo je dober coach in katere so dobre  organizacije za coaching. Še 

vedno bo veliko priporočil «od ust do ust«, kdo je boljši coach, »guruji coachinga« bodo 

ostali. Ugled bo še vedno pomemben. Vendar pa bo dostopnih več informacij o uspešnosti 

coachinga in podjetja bodo seznanjena, koliko naj bi plačala za coaching.  

Piše se leto 2016 in od razvitosti coachinga kot panoge v posamezni državi je odvisno, koliko 

napovedi iz raziskave (AMA 2008, 38–41) je že realizirano. V državah, kjer je coaching kot 

panoga že dozorel, so napovedi v večini že realnost. V državah, kot je Slovenija, kjer je 

coaching kot panoga že razvit, a še vedno v porastu, je realiziranih približno polovica 

napovedi. V državah, kjer pa se coaching šele pojavlja in je kot panoga začel svoj razvoj, do 

tukaj potrebujejo še nekaj let, vsekakor pa bo šlo hitreje kot v državah predhodnicah. 
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2.6 Coaching v Sloveniji  

Dejstvo je, da coaching v Sloveniji obstaja in da se počasi uvaja na področje upravljanja s 

kadri in razvoja vodenja tudi v slovenska podjetja. Podjetja v tuji lasti ali podružnice tujih 

podjetij pa so bili med prvimi, ki so pri nas začela uvajati coaching kot orodje za razvoj 

visokega vodstva in kasneje tudi srednjega in nižjega vodstva. Nekatera večja podjetja 

uspešno vpeljujejo v svoja podjetja kulturo coachinga (npr. SiMobil, Mercator, NLB). 

Coaching kot panoga v Sloveniji raste, obstaja pa še veliko možnosti za ureditev področja, 

uvedbo akreditacij, etičnih standardov in postavitve pravil delovanja trga. 

Prvi poskusi ozaveščanja javnosti o coachingu v Sloveniji segajo v leto 2006, ko je bila 

organizirana prva konferenca o coachingu v Zagorju ob Savi. Organizatorji so bili aktivni 

coachi, žal pa z idejo niso nadaljevali. 

Podjetje Planet GV je organiziralo sedem coaching konferenc, prvo leta 2009. Planet GV je 

oktobra 2012 ustanovil tudi Coaching akademijo, ki je namenjena izobraževanju notranjih 

(internih) coachev v podjetju, še posebej pa je namenjena vodstvenim in vodilnim delavcem.  

V letu 2010 je podjetje Glotta Nova organiziralo prvo konferenco o kariernem coachingu, ki 

je bila pod pokroviteljstvom Državnega sveta. Pri drugi konferenci o kariernem coachingu pa 

so kot organizatorji sodelujoča podjetja Glotta Nova in Pitea v sodelovanju s Kariernim 

centrom in  pod pokroviteljstvom Državnega sveta. Leta 2016 je bila organizirana šesta 

konferenca o kariernem coachingu. Podjetje Glotta Nova organizira tudi usposabljanja za 

pridobitev licence NLP Coach in Coach. Je tudi prva institucija v Sloveniji, ki je pridobila 

akreditacijo Mednarodne federacije coachev (international coach federation – ICF) za 

izobraževalna programa NLP Coach in Coach (Glotta Nova 2015).  

V raziskavi o coachingu v Sloveniji, Porenta (2012, 34–36) ugotavlja, da je coaching v 

Sloveniji na začetku razvojne faze in da je bil uradno priznan kasneje kot v državah z 

razvitejšo panogo (ZDA na primer, od koder prihaja). Izpostavlja tudi , da se včasih zdi, da je 

coaching v Sloveniji nekakovosten, da je premalo nadzora in regulacije, da so vstopne ovire 

prenizke in se v dejavnost vstopi enostavno, da je premalo kontinuiranega izobraževanja 

coachev  ter tudi premalo informiranja javnosti o tem, kaj coaching je. Skozi intervjuje so mu 

coachi, ki delujejo v Sloveniji, povedali, da ugotavljajo, da je za dvig kakovosti coachinga pri 

nas bolj kot ustanovitev pristojne strokovne institucije potrebno nadaljnje izobraževanje trga o 

coachingu. Coachi se večinoma strinjajo, da je osnovne standarde v dejavnosti sicer treba 

uvesti, toda ne na silo. S standardi začnemo namreč dejavnost hitro omejevati, s tem pa 

omejimo tudi njej potencialni razvoj (Porenta 2012, 34–36). 

Na podlagi pobude posameznikov, ki so delovali na trgu coachinga v Sloveniji, je bilo  7. 

aprila 2014 ustanovljeno Slovensko coaching združenje (v nadaljevanju SCZ). Kot je 

zapisano na spletni strani združenja, je njegov namen (Slovensko coaching združenje 2016, o 
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združenju): 

 organiziranje druženja članov, njihovega izobraževanja in usposabljanja za uresničevanje 

namenov ter ciljev in dejavnosti Združenja; 

 organiziranje in motiviranje članov za pridobivanje sredstev za razvoj dejavnosti 

Združenja; 

 izvajanje aktivnosti za potrjevanje strokovnosti coachev in podeljevanja akreditacij ter 

potrdil o njihovi usposobljenosti; 

 sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini pri aktivnostih, ki 

podpirajo razvoj stroke; 

 organiziranje strokovnih ekskurzij in obiskov sorodnih združenj po svetu z namenom 

mednarodnega povezovanja in sodelovanja; 

 izvajanje drugih promocijskih aktivnosti za izboljšanje ugleda stroke. 

O strokovni usposobljenosti slovenskih coachev je pilotska raziskava leta 2011 (Kaše in 

Porenta 2011) pokazala, da je nabor coachev izredno raznolik: od oseb z izkušnjami z 

različnih področij, certifikati različnih šol in usmeritev do netipičnih posameznikov. Coachi 

so najpogosteje izkušene osebe, ki imajo večinoma univerzitetno izobrazbo iz psihologije ali 

ekonomije, nekateri tudi magisterij (MBA) ali doktorat znanosti.  

Raziskava med slovenskimi coachi leta 2012 (Gros 2012) je pokazala, da ima skoraj polovica 

anketirancev univerzitetno izobrazbo, četrtina magisterij in desetina doktorat. Gros (2012) je v 

svoji raziskavi tudi ugotovila, da so poklici in nazivi, ki so jih navedli anketirani coachi, zelo 

različni: od industrijske oblikovalke, inženirja elektrotehnike, pedagoga do ekonomista in 

psihologa. 

Že Kaše in Porenta (2011) sta ugotavljala, da je strokovna izobrazba coachev pri nas zelo 

različna in da zakonsko gledano zanje ni omejitev, ter da je coach včasih oseba ki se na 

področju coachinga niti ni uspoabljala. 

Raziskava leta 2013 (Đuvelek in Boštjančič 2013), o usposobljenosti coachev za opravljanje 

njihovega dela, je pokazala veliko raznolikosti glede strokovne usposobljenosti slovenskih 

coachev. Največ odgovorov je sodilo v kategorijo Coaching izobraževanja, kamor so bili 

uvrščeni vsi odgovori, ki so navajali takšne ali drugačne oblike izobraževanja s področja 

coachinga. Pogost odgovor je bil tudi NLP izobraževanje, udeležbe na delavnicah in 

seminarjih in osebne ter delovne izkušnje. Zelo malo je bilo odgovorov v kategorijah 

trenerstvo, supervizija, izobraževanje iz transakcijske analize, študij, terapevtsko znanje in 

interno izobraževanje. 

Đuvelek in Boštjančič (2013) sta povzeli, da je strokovna usposobljenost slovenskih coachev 

zelo heterogena. Metode pridobivanja znanja za delo na področju coachinga se zelo 

razlikujejo. Pogojev za vstop v dejavnost coachinga sploh ni, zato se coacha lahko razglasi 

kdorkoli: od tistih, ki so opravili nekajtedenski tečaj, do tistih, ki imajo potrebne izkušnje in 
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znanje. 

Gros (2012) tudi ugotavlja, da slovenski coachi učinkovitost coachinga merijo s povratno 

informacijo stranke, sledi priporočilo potencialnim strankam. Menijo, da je pridobljeno 

dodatno delo v isti organizaciji kazalnik učinkovitosti njihovega dela.  

Raziskave o povrnitvi vložka v coaching (ROI) v Sloveniji nismo našli.   



 

27 

3 MARKETING STORITEV 

Ameriško združenje za marketing (American Marketing Association) definira marketing kot 

organizacijsko aktivnost, sestavljeno iz niza procesov za ustvarjanje, komuniciranje, 

dostavljanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za kupce, stranke, partnerje in širšo 

družbo (AMA 2015).  

Da je trženje družbeni proces, ugotavlja Kotler (2004, 9), s katerim posamezniki in skupine 

dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno 

izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost. Kotler (2004, 9) tudi citira Petra Druckerja, 

ki kot teoretik na področju managementa pravi takole: »Domnevamo lahko, da bo vedno 

potreba po določeni prodaji. Toda namen trženja je, da naredi prodajo nepotrebno. Namen 

trženja je poznati in razumeti kupca tako dobro, da mu izdelek ali storitev ustreza in se sam 

prodaja. V idealnem primeru je končni izid trženja kupec, ki je pripravljen kupiti. Vse, kar je 

pri tem potrebno, je omogočiti, da je izdelek ali storitev na voljo«. 

Storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno 

ter ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je lahko povezana s fizičnimi izdelki ali pa 

tudi ne (Kotler 2004, 444). 

Fisk, Grove in John (2008, 5) pa definicijo storitve povzamejo po Rathmellu (1966), ki pravi, 

da je storitev »dejanje, izvedba, napor«. Zavedati se moramo, da storitev ni stvar, da pogosto 

temelji na izvedbi okoli stvari. Storitev ni kozarec kokte, ampak način, kako je kokta 

postrežena. DVD ni storitev, izposojanje DVD-jev pa je. Vožnja s taksijem je storitev, vendar 

taksi ni. Lahko bi rekli, da ti storitev ne more pasti na nogo, se ne more spraviti v škatlico ali 

založiti v predalu (Fisk, Grove in John 2008, 5). 

Značilnosti storitev po Kotlerju (2004, 446–449) so naslednje: 

 Neopredmetenost – storitev ne moremo videti, okusiti, potipati, slišati ali povonjati, 

preden jo kupimo. Naloga ponudnika je pokazati dokaze, da postane neopredmeteno 

opredmeteno (prostor, ljudje, oprema, oglasno gradivo, simboli in cena). 

 Neločljivost – storitve so v nasprotju z izdelki proizvedene in koriščene sočasno. Če oseba 

ponuja storitev, je kot izvajalec del te storitve. 

 Spremenljivost – storitve so v veliki meri odvisne od tega, kdo, kdaj in kje jih izvaja, zato 

so zelo spremenljive.  

 Minljivost – storitev ne moremo shranjevati. Minljivost storitev ni problem, dokler je 

povpraševanje stalno. 

Fisk, Grove in John (2008, 11) pa k temu dodajo še: 

 Najem/dostop ˗ za razliko od materialnih dobrin storitev ne vključuje prenosa lastništva. 

Namesto tega storitve zagotavljajo začasno posest ali dostop namesto lastništva. 
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Storitve lahko razvrstimo glede na področje njihovega nastanka ali uporabe. Prva, ki sta 

razporedila storitve glede na celo vrsto posebnih dejavnosti, sta bila Fisk in Tansuhaj leta 

1985. Njuno razporeditev so Fisk, Grove in John predelali in jih našteli (Fisk, Grove in Joh 

2004,11):  

 zdravstvene storitve (klinike, bolnišnice, fizioterapevti in organizacije s skrbjo za zdravje) 

 finančne storitve (banke, zavarovalništvo in posredovalnice), 

 strokovne storitve (računovodstvo, odvetniške pisarne, nepremičnine, oglaševanje, 

arhitektura, gradbeništvo, inženirstvo in svetovanje),  

 storitve znanja (šole in univerze, izobraževanje odraslih, interna izobraževanja, 

raziskovalna podjetja in knjižnice), 

 potovalne in gostoljubne storitve (hoteli, restavracije, letališča in potovalne agencije), 

 storitve zabave (šport, ples, glasba), 

 informacijske storitve (radio, televizija, telefon, internet, računalniška mreža, satelit), 

 storitve oskrbe (prodaja na drobno, prodaja na veliko, franšize in agencije), 

 osebne storitve in storitve vzdrževanja (zaposlovanje, frizerstvo, telovadnice, storitve za 

dom in gospodinjstvo, servis vozil, ...), 

 vladne, kvazi nevladne in neprofitne storitve (policija, občinske storitve, socialno varstvo, 

poštne storitve, muzeji, dobrodelne organizacije). 

3.1 Uporabniška izkušnja  

Uporabniška izkušnja vključuje vse vidike interakcije končnega uporabnika s podjetjem, 

njegovimi storitvami in izdelki. Je pomembna z vidika lojalnosti strank oziroma ponovne 

odločitve za nakup pri podjetju. Uporabniška izkušnja vpliva na zadovoljstvo kupca. 

Kotler (2004, 61) pravi, da je zadovoljstvo kupca odvisno od razmerja med zaznano ponudbo 

in pričakovanji in da kupci oblikujejo pričakovanja na podlagi izkušenj iz preteklosti, 

nasvetov prijateljev in sodelavcev ter informacij in obljub podjetja in konkurentov.  

Na izkušnjo iz preteklosti pa vpliva uporabniška izkušnja, tako pri stranki kot pri njenih 

prijateljih in sodelavcih, kjer išče dodatne informacije. Stranka z dobro uporabniško izkušnjo 

ostane še najprej stranka in najprej deli svojo dobro izkušnjo oziroma priporočila. Zato je 

pomembno, da se zavemo pomembnosti upravljanja z uporabniško izkušnjo. 

Fisk, Grove in John (2008, 18) pravijo, da je osrednji del vsake uporabniške izkušnje  srečanje 

s storitvijo. Srečanje s storitvijo je časovno obdobje, v katerem stranka direktno posluje z 

nekaterimi vidiki storitve posameznega podjetja, najpogosteje v trženjsko kontroliranem 

okolju. Uporabniška izkušnja pa vse pogosteje nastaja tudi na daljavo z moderno 

(avtomatizirano) tehnologijo. Uporabniške izkušnje se lahko razlikujejo od zelo zadovoljujoče 

do globokega razočaranja in lahko povezujejo veliko različnih čustvenih in vedenjskih 

odzivov glede na vrsto in obliko storitev ter posameznikove percepcije. 
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Vsaka uporabniška izkušnja je lahko razdeljena na štiri dele (Fisk, Grove in John 2008, 19):  

 izvajalci storitve, 

 okolje izvedbe storitve, 

 kupci storitev, 

 potek storitve (proces). 

Izvajalci storitve so tisti, ki imajo neposreden stik s stranko in tisti, ki zagotavljajo storitev v 

očeh kupcev (npr. vodje zaposlenih). 

Okolje izvedbe storitve vključuje tako okolje, kjer je storitev opravljena, kot okolje podjetja, s 

katerim ima stranka običajno malo stika. 

Kupci storitev so tisti, ki prejmejo storitev, in drugi, ki z njimi delijo storitev (npr. postrežba 

večerje v restavraciji). 

Potek (proces) storitve je zaporedje aktivnosti, potrebnih za zagotovitev storitve. 

Fisk, Grove in John (2008, 31) pravijo, da je uporabnikovo vrednotenje odvisno od njegove 

izkušnje. Za pozitivno uporabniško izkušnjo morajo tržniki razumeti različne dele podjetja, ki 

vplivajo na storitev, in končne izvajalce storitve, ki  morajo sodelovati skupaj.   

Marketinški splet in trikotnik storitev trženja sta dva modela, skozi katera je možno pogledati 

aktivnosti, ki kreirajo uporabniško izkušnjo. Obe razdelita aktivnosti na komponente, ki 

pomagajo tržnikom analizirati in določiti kombinacijo, ki bo omogočila podjetju, da ustvari 

storitev, ki bo zadovoljila potrebe in pričakovanja njihovih strank. 

3.2 Trikotnik storitev trženja  

Trikotnik storitve trženja je prvi razvil Gronroos (1990), kasneje ga je nadgradil Kotler (1994) 

in potem še Brown in Bitner (2006). Trikotnik temelji na treh ključnih komponentah: podjetju 

(organizaciji), zaposlenih (izvajalci) in strankah. Povezava teh treh komponent nam da tri 

oblike storitev trženja: interno (notranje), eksterno (zunanje) in interaktivno. Interno trženje je 

trženje tistih, ki storitev proizvajajo. Običajno so to vodje na srednjem nivoju. V neprofitnih 

organizacijah so to lahko zaposleni, vodje na srednjem nivoju in prostovoljci. Eksterno trženje 

je trženje neposredno s strankami in je sestavljeno iz trženjskega spleta (promocija, cena, 

oblikovanje, lokacija in razpoložljivost). Interaktivno trženje je trženje od proizvajalca 

storitve do stranke in vključuje vse interaktivnosti med katerimkoli ponudnikom storitve in 

katerokoli stranko (Fisk, Grove in John 2008, 14). 
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Slika 4: Trikotnik storitev trženja  

Vir: Fisk, Grove in John 2008, 14. 

3.3 Marketinški splet   

Glavnino tradicionalnega trženja poganja koncept marketinškega spleta. Ta opredeljuje 

nadzorovanje marketinških spremenljivk, ki naj bi zadovoljile uporabnika. Najpogostejša 

različica marketinškega spleta je poznana kot 4P. 4P opredeljuje izdelek (produkt), cena 

(price), promocija in prostor (place) pri razvoju marketinške strategije (Fisk, Grove in John 

2008,  19). 

 Product ˗ proizvod/storitev; ugotovimo potrebo po proizvodu/storitvi in zagotovimo 

njegovo edinstvenost.  

 Place ˗ prostor; kje bomo proizvod/storitev prodali kupcu ter distribucijske in prodajne 

poti. 

 Price ˗ cena proizvoda/storitve; oblikujemo jo na podlagi stroškov proizvoda/storitve in 

njegove vrednosti za kupce. 

 Promotion ˗ promocija; s promocijskimi sredstvi vzpostavimo zavedanje o prisotnosti 

proizvoda/storitve na trgu in se predstavimo ciljni javnosti. 

Leta 1981 sta Booms in Bitner predlagala, da se za storitvene organizacije doda še tri dodatne 

elemente, in sicer ljudje (participants), proces (process) in fizični dokazi (physical evidence)  

(Boom in Bitner 1981, 47-51, po Fisk, Grove in John 2008, 21). 
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 Participants – ljudje (zaposleni, zastopniki podjetja, stranke). 

 Process ˗ proces (postopek); kako posredujemo proizvod/storitev (informiranje, sprejem 

naročil, dostava, storitev …), kar vpliva na oblikovanje blagovne znamke. 

 Physical environment ˗ okolje (delovno okolje, prodajni prostor …); vse, kar komunicira s 

stranko in kaže naravo storitve.  

 

Slika 5: Marketinški splet 4P  

Vir: Marketing 91 2015. 

Kot tradicinalni 4P so tudi trije dodatni P med seboj povezani. Kakršnakoli aktivnost za 

vplivanje na en P element, bo vplivala in se odrazila v drugih elementih.  

 

Slika 6: Marketinški splet 7P  

Vir: FreeNomads 2015. 
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Leta 1990 je Bob Lauterborn napisal članek v Advertising Age: »4P so mrtvi » in današnji 

tržniki morajo izpostaviti resnične izzive. Ni obravnaval  modela 7P, ki vključuje elemente 

storitev trženjskega spleta. Namesto tega je predlagal model 4C, ki je bolj usmerjen na 

stranko (Lauterborn 1990, po Hanlon 2016):  

 Consumer wants and needs ˗ Potrošnik hoče in želi – vezano na produkt v 7P 

 Cost to satisfy – ustrezna cena – vezano na ceno v 7P 

 Convenience to buy – udobje za nakup – vezano na prostor v 7P 

 Communication – komunikacija – vezano na promocija v 7P 

 

Slika 7: Marketing mix 4P v 4C  

Vir: SlideShare 2015. 

3.4 Razvojni trendi marketinga v coachingu   

Razvojni trendi marketinga v svetu se razvijajo v smeri digitalnega marketinga. David Sealey 

(2015) je v svoji raziskavi, ki je objavljena na spletni strani www. smartinsights.com, od 126 

komunikacijskih kanalov naštel 66 digitalnih, seznam objavljamo v prilogi 2.  

Kljub temu, da se na videz vsebine prekrivajo, pri postavljanju strategije digitalni marketing 

lahko razdelimo na online (spletni ali internetni) marketing, optimizacija spletnih strani (SEO 

marketing), vsebinski marketing (content marketing), marketing z elektronsko pošto (email 

marketing), marketing socialnih omrežij (social media marketing), marketing uporabniške 

izkušnje (users experience marketing) in mobilni marketing (mobile marketing). Pri 

digitalnemu marketingu je v ospredju upravljanje z bazami strank preko različnih tehnološko 

razvitih komunikacijskih poti, tako imenovani CRM (customer relationship management). 

Digitalni marketing je hitro spreminjajoči se marketing. Skoraj ne mine dan, da se na svetu ne 

pojavi neka nova tehnologija, sveža ideja za novo tehnologijo ali nek nov, svež pristop za 

uporabo že obstoječe tehnologije. Vse to lahko pomaga zaposlenim v marketingu, da 

uspešneje dosežejo svojo ciljno publiko.  

Digitalni  marketing je lahko poceni. Ko imamo enkrat postavljeno informacijsko podporo, je 
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lahko skoraj zastonj. Ko imamo enkrat elektronsko pošto, nas ne stane nič, da začnemo 

pošiljati svoje prospekte. Nič nas ne stane, da začnemo pisati blog, uporabljati socialna 

omrežja, kot so LinkedIn, Twitter ali Facebook. Digitalni marketing je cenovno neprimerljiv v 

primerjavi s klasičnim.  

3.4.1 Spletna stran kot nosilec marketinških trendov  

Spletna stran je temelj skoraj vsake strategije digitalnega marketinga. Za kvalitetno postavitev 

spletne strani je pomembno slediti nekaterim korakom (Blyth 2011, 17–24):  

Opredeliti cilje: da ne ostanemo samo pri goli predstavitvi podjetja, moramo razmisliti,  kaj 

želimo sporočiti potencialnim klientom s spletno stranjo in kaj še želimo z njo doseči, saj je 

spletna stran kot razstavni prostor za podjetje na spletu.  

Opredeliti strukturo spletne strani: postavimo logično strukturo, ki bo obiskovalcem 

predstavila vse informacije, ki jim jih želimo posredovati in ki jih iščejo. Tako si zagotovimo 

učinkovito spletno stran. Če morajo obiskovalci spletne strani veliko klikati, da pridejo do 

informacije, ki jo iščejo, bo njihova pozornost padla. Raziskave kažejo, da če po četrtem kliku 

obiskovalec ne najde tistega, kar išče, bodo stran zapustili.   

Izbrati domeno: zagotoviti moramo, da bo domena predstavila tisto, kar počnemo, in je dovo lj 

zapomnljiva;  

Napisati listo začetnih ključnih besed: iskalniki na spletnih straneh delujejo na podlagi 

ključnih besed in ključnih stavkov, da prepoznajo stran in preusmerijo promet nanjo. Preden 

začnemo pisati kakršnokoli vsebino za spletno stran, si pripravimo ključne besede in stavke, 

ki opisujejo to, kar počnemo;  

Napisati tekst: lahko najamemo strokovnega tekstopisca ali pa tekst napišemo sami, pri čemer 

imejmo v mislih »manj je več«, uporabimo nekaj besed, s katerimi izrazimo bistvo. 

Vključimo dinamične medije, kot so video in avdio vsebine. Pomembno je, da predstavimo 

storitev na takšen način, da jo lahko klient vidi iz različnih zornih kotov;  

Dovolimo uporabnikom, da ustvarjajo vsebino: da komentirajo, dodajajo in prevzemajo 

vsebine (video ali avdio), več interaktivnosti kot bodo imeli na voljo (če jih bo vsebina 

zanimala), bolj pogosto bodo  obiskovali našo spletno stran.  

Vzpostavimo sistem za upravljanje vsebin: če spletna stran ni redno upravljana in 

nadgrajevana, hitro izgubi na kvaliteti in veljavnosti. Zagotovimo si enostaven sistem za 

nadgrajevanje spletne strani in njene vsebine in skupino ljudi, ki bo to počela za nas redno in 

strokovno; razmislimo o ponovni uporabi vsebine: pri izdelavi spletne strani moramo 

razmišljati tudi o drugih kanalih digitalnega marketinga (blog, socialni mediji, mobilni 
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mediji), kjer bomo že pripravljeno vsebino lahko ponovno uporabili.  

Uporabimo svojo blagovno znamko: za oblikovanje spletne stani bomo najverjetneje morali 

nekoga najeti, njegovo delo pa zna imeti velik vpliv na uspeh naše strani, dobro je, da si pred 

tem ogledamo njegove predhodne izdelke in natančno določimo, kako se bo stran v 

prihodnosti upravljala, nadgrajevala, spreminjala. Danes tudi že obstajajo predoblikovane 

spletne strani (s postavljeno strukturo), ki jih lahko kupimo (nekatere dobimo celo 

brezplačno) in so enostavne za upravljanje. V Sloveniji sta z oblikovanjem in prodajo predlog 

za oblikovanje spletnih strani svoj prvi milijon zaslužila mlada podjetnika, lastnika podjetja 

Proteus Themes, ki oblikujeta predloge za platformo Wordpress, in sta jih prodala že več kot 

21 tisoč. 

Poenostavimo: oblikovalci radi oblikujejo in programerji radi programirajo, na nas je, da v 

dogovoru z njimi zagotovimo preprosto, uporabniku prijazno spletno stran;  

Zbirajmo povratne informacije od obiskovalcev: zagotovimo si povratno informacijo od 

obiskovalcev spletne strani, uporabimo njihovo mnenje za optimizacijo spletne strani, stranke 

najbolje vedo, kaj želijo;  

Začnimo s testiranjem: z brezplačnim orodjem Google Analytics, ki je enostavno za uporabo, 

lahko preverjamo, kaj počnejo obiskovalci naše spletne strani, od kod so, katere strani 

gledajo, koliko časa so na eni spletni strani, kdaj so bili na spletni strani in podobno.  Orodje 

Silverback omogoča zajem aktivnosti ekrana in reakcije gledalcev videa. Ostajajo tudi druga 

dražja orodja, ki lahko sledijo premikom oči na spletni strani, določijo psihološki profil, 

razvija pa se tudi področje »neuro web design«, kjer lahko uporabimo biometrične povratne 

informacije za razumevanje tega, kako oblika spletne strani vpliva na obiskovalca.  

Nadgradimo in osvežimo spletno stran: spletno stran moramo osveževati z novimi 

informacijami in jo nadgrajevati na podlagi vseh povratnih informacij, ki so nam dostopne, da 

bi  ponudili obiskovalcem to, kar pričakujejo. 

3.4.2 Optimizacija spletne strani 

Iskanje je najpomembnejši način, kako strankam povemo za svojo spletno stran. Optimizacija 

spletne strani ali Search engine optimization (SEO) zahteva velik vložek časa in zato se 

večina ljudi odloči, da to za njih naredijo strokovnjaki na tem področju.  

Kako lahko sami naredimo optimizacijo spletne strani (Blyth 2011, 33–36): 

 Berimo navodila o iskalnikih: če se želimo prepričati, da optimizacija spletne strani ni 

skrivnost, se moramo prepričati, da večina iskalnikov nudi svoje nasvete, kako 

optimizirati spletno stran 

o www.google.com/webmasters 
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 Povežimo se z dobrimi blogi o optimizaciji spletnih strani: 

o http://serchengineland.com 

o www.seroundtable.com 

o http://searchenginewatch.com 

o www.seomoz.org/blog 

o www.nma.co.uk/channels/search 

o www.gorec.si (slovenska spletna stran) 

 Naredimo stran dostopno programom, ki jih uporabljajo iskalniki: iskalniki delujejo tako, 

da pošljejo v internetno omrežje »pajke«, ki berejo tekst in ga na podlagi tega razvrščajo. 

»Spletni pajek« je program, ki ga iskalniki spuščajo v medmrežje. Imenujejo se »pajki«, 

ker kot pajki  pletejo mrežo. Znani so tudi pod imenom »spletne gosenice« ali avtomatični 

razvrščevalci. Ti programi potrebujejo ravno pravo razmerje med tekstom in slikami 

(oziroma drugimi video in avdio vsebinami), da jo prepoznajo. Preveč enega pomeni, da 

nihče ne bo našel naše spletne strani, preveč drugega pomeni, da bodo obiskovalci našli 

našo spletno stran, vendar je najbrž ne bodo nikoli več obiskali. 

 Izberimo pravilne ključne besede: za ključne besede izberimo besede, ki bi jih iskalci naše 

spletne strani vpisali v iskalnik. 

 Vključimo ključne besede v naš tekst in naslove: posebno pozornost namenimo naslovom. 

Iskalniki dajejo veliko težo  naslovom povezav, torej dobro uporabimo ključne besede, 

fraze in teze pri pisanju naslovov in povezav. 

 Vzpodbujajmo povezave na našo spletno stran: poleg ključnih besed in stavkov so 

najpomembnejši element optimizacije spletne strani povezave (na druge spletne strani). 

Povezave na internetu so kot kri. Leta 2011 je bilo 70 % Googlovega algoritma 

osnovanega na povezavah (Blyth 2011, 35). Torej moramo prepričati lastnike drugih 

spletnih strani, da vključijo link na našo spletno stran (in obratno). To najlažje storimo 

tako, da na spletno stran vključimo izredno zanimivo vsebino, to so lahko novice na 

kakšno posebno temo, izredno zanimivo ponudbo za stranke ali raziskavo, ki si jo ljudje 

želijo shraniti, e-knjigo, avdio in podobno. 

 Zadnji korak je, da nadaljujemo z optimizacijo spletne strani in sledimo trendom na tem 

področju.  

3.4.3 Iskalni marketing  

SEM oziroma search engine marketing (iskalni marketing) ali plačilo za iskanje je hitri način, 

kako  na svojo spletno stran pripeljemo promet in pomemben element spletnega marketinga. 

Oglaševalci lahko plačajo za prikaz oglasa samo tistim  ljudem, ki se zanimajo za nekaj, kar 

oglaševalci želijo oglaševati. Vedeti pa moramo, da ima ta način oglaševanja tudi tveganje in 

če ga narobe zastavimo, lahko izgubimo veliko denarja. 

Na kaj moramo biti pozorni pri vzpostavitvi SEM (Blyth 2011, 45–46): 
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 Jasno si postavimo cilje, kaj želimo doseči. 

 Zgradimo učinkovito učno okolje na spletni strani. Nesmiselno je trošenje denarja za 

preusmerjanje prometa na spletno stran, če obiskovalce odvrne, kar najdejo tam.  

 Uporabimo pravilne besede in pravi ljudje bodo obiskali našo spletno stran. Sliši se 

preprosto, v resnici pa je zelo zapletena operacija, od katere je odvisna  uspešnost SEM. 

Razmisliti moramo tudi o negativnih ključnih besedah. To so besede, ki jih bodo ljudje 

vnesli v iskalnik, a jih vsebina našega oglasa ne bo zanimala.  

 Napišimo oglase, na katere bodo ljudje želeli klikniti. Malo besed imamo na voljo, ki 

opišejo, kaj prodajamo, zato  motamo zagotoviti, da je tekst, ki ga uporabimo, vabljiv, 

natančen in ima jasno povabilo k akciji. 

 Preizkusimo, sledimo, povečajmo. Veliko oglaševalcev postavi SEM in ga pusti, da traja 

kakšen mesec. Najverjetneje iz navade klasičnega oglaševanja. Ni potrebe. V eni uri od 

začetka SEM imamo  že povratno informacijo o tem, kako uspešno smo določili ključno 

besedo. V kolikor ni pravilna, oglaševanje lahko ustavimo ali zamenjamo ključno besedo. 

V 24 urah že točno vemo, katera beseda je ključna za uspeh oglaševanja. Z Google 

Analytics spremljamo kampanjo. 

3.4.4 Spletno oglaševanje   

Glede na to, da je v Angliji leta 2011 60 % populacije vsaj enkrat na dan obiskalo internet, ni 

čudno, da so angleški oglaševalci tega leta porabili več kot 3,5 milijard funtov za spletno 

oglaševanje. V prvi polovici leta 2009 je v Angliji internet prehitel televizijo in postal največji 

oglaševalski medij (Blyth 2011, 53–54). 

Imamo nekaj možnosti, kako zakupiti pravi internetni prostor. Lahko gremo neposredno do 

lastnika spletne strani, če ocenjujemo, da so obiskovalci njegove spletne strani naši 

potencialni kupci. Lahko zakupimo prostor tehnološke platforme (največji so Microsofts 

AdECN, Yahoo!Right Media in Google DoubleClick) in ga uporabimo za oglaševanje. Za 

bolj prefinjeno ciljanje kupcev in analizo pa moramo iti na omrežje, ki pa je dražja varianta. 

Ljudje na omrežju naredijo vse za nas, torej stanejo več, vendar obljubljajo boljše ciljanje, 

večjo vrednost zakupljenega prostora in izboljšanje rezultatov (Blyth 2011, 55–56). 

Kako naredimo največ iz prostora, ki smo ga zakupili (Blyth 2011, 58–60): 

 Vedeti moramo, kaj želimo doseči, to je osnova vsakega oglaševanja. Postavimo si 

natančne in merljive cilje. 

 Razumimo potrebe svojega ciljne skupine, da jih bomo z oglaševanjem nagovorili k 

akciji. 

 Izboljšajmo svoje sporočilo, da bo obiskovalce navdušilo, da bodo kliknili. Naj bo 

popolnoma drugačno od stotine sporočil, kakršna bodo prejeli tisti dan. 

 Izberimo pravilni format oglasa (velikost banerja, prekrivni oglas, video ). 
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 Investirajmo v ustvarjalno kakovost. Četudi smo izbrali pravilen format s pravilnimi 

besedami, ni nujno, da ga bodo ciljni obiskovalci pogledali, kaj šele kliknili nanj. 

Najemimo strokovnjake, ki nam zagotovijo kvaliteto slike, zvoka, dolžino oglasa.  

 Zgradimo ciljno stran, ki deluje. Ko enkrat ljudje kliknejo na oglas, morajo biti 

preusmerjeni neposredno  na vodilno spletno stran, kamor so želeli priti. Le-ta mora biti 

uporabniku prijazna (enostavna za uporabo). 

 Združujmo, nadzirajmo, izmenjujmo. Spletni marketing zahteva stalno izboljševanje.  

3.4.5 Email marketing  

Email marketing je postal eden najbolj učinkovitih in priljubljenih oblik spletnega 

oglaševanja. Vsak posel že ima e-pošto in takoj na začetku moramo povedati, da v Sloveniji 

zakonodaja ne dovoljuje, da bi pošiljali email promocijo, če se prejemniki s tem ne strinjajo. 

V ta namen jim moramo zagotoviti možnost, da se strinjajo s pošiljanjem oglasnih sporočil in 

ravno tako morajo imeti možnost, da se kadarkoli odločijo, da je ne želijo več prejemati. 

Na spletu najdemo ponudnike email oglaševanja, ki nam za nizko ceno nudijo možnost 

kreiranja in pošiljanja množičnih sporočil, kjer lahko določimo ciljne skupine, pripravimo 

osebna sporočila, lahko jih delimo glede na to, kaj so kupili v preteklosti in nešteto drugih 

možnosti.  

Na spletni strani Awwwards (2016) so priznanje za deset najboljših ponudnikov email 

marketinga  podelili naslednjim spletnim stranem: 

 Http://www.mailchimp.com  

 Http://www.campaignmonitor.com 

 Http://www.emailbrain.com 

 Http://www.streamsend.com 

 Http://www.madmimi.com 

 Http://www.benchmarkemail.com 

 Http://www.getresponse.com 

 Http://www.constantcontact.com 

 Http://www.graphicmail.com 

 Http://boomerang.com 

Na kaj moramo biti pozorni pri uporabi email marketinga (Blyth 2011, 73–79): 

 Prečistimo svoje podatke, saj je baza podatkov osnova za kvalitetno izvajanje e-mail 

marketinga. Preglejmo seznam prejemnikov in jo nadgradimo. Preverimo, kdaj smo 

nazadnje poslali pošto in pazimo, da ne pošiljamo prepogosto, saj se zaradi tega lahko 

znajdemo na črni listi internetnega ponudnika. 

 Vzpostavimo sistem za zbiranje elektronskih  naslovov strank, s katerimi smo kakorkoli v 
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interakciji. 

 Držimo se pravil, ki jih določa regulator, in se seznanimo z njimi, če jih še ne poznamo. 

Vzpostavimo sistem prijave/odjave od prejemanja obvestil. 

 Vzbudimo pozornost z naslovom elektronske pošte. Raziskave so pokazale, da se ljudje na 

podlagi prvih 47 prikazanih znakov v naslovu elektronske pošte odločijo, ali bodo pošto 

odprli ali ne.  

 Zagotovimo pomembno vsebino. Nepomembna pošta je nezaželena pošta in z nekaj 

nepravilno izbranimi in poslanimi obvestili bomo izgubili bralca. 

 Izkoristimo prednosti. Raziskave so pokazale, da 60 % bralcev pogleda vsebino do konca, 

če je na koncu slika ali video. 

 Izberimo najbolj primeren čas za pošiljanje pošte. Raziskava iz leta 2009 je pokazala 

(Blyth 2011, 77) da: 

o 22h – 9h – najslabši čas za pošiljanje pošte, 

o 9h – 10h – presenetljivo drugi  najboljši čas za pošiljanje pošte, 

o 10h – 12h – ne motite,  prejemniki ne odpirajo elektronske pošte, ker se osredotočijo na 

delo, 

o 12h – 14h – čas kosila, prejemniki ne odpirajo reklamnih sporočil, prebirajo novice, 

o 14h – 15h – se ponovno osredotočijo na delo in ne odpirajo pošte, 

o 15h – 17h – primeren čas za pošto o nepremičninah in financah, saj  prejemniki počasi 

začnejo razmišljati o zasebnem življenju,  

o 17h – 19h – izjemen porast odpiranja pošte z vsebino počitnic, 

o 19h – 22h – dobro sprejete vsebine o vadbah, gibanju, zdravju, oblačilih. 

 Prepričajmo se, da je naša pošta dostavljena. 

 Odprimo dialog, povabimo h glasovanju in s klikanjem pripeljimo na našo spletno stran. 

 Naredimo več kot samo promocijo, podarimo nekaj zastonj, ponudimo zabavo, posebne 

informacije. 

 Preverjanje, preverjanje, preverjanje. Izmerimo učinkovitost oglaševanja z 

GoogleAnalytics. 

3.4.6 Blog  

Blog je znan tudi kot spletni dnevnik. Ljudje dolgo časa niso verjeli, da pisanje spletnega 

dnevnika lahko prinese zaslužek. Po spletu več kot 100 milijonov spletnih dnevnikov. Večina 

jih obravnava  različne teme o aktivnosti v prostem času, nekaj jih pišejo novinarji.  Le-ti so 

prvi postali izjemno prepoznavni, sledijo pa jim tudi že hobi spletni dnevniki, ki so postali 

nova dejavnost nekaterih posameznikov (področje kuhanja na primer). Imajo na stotine in 

tisoče naročnikov, zaslužijo veliko denarja z oglaševanjem in imajo tako velik vpliv kot 

tradicionalni časopisi in revije (Blyth 2011, 87). 

Spletni dnevnik je serija objav v kronološkem zaporedju. Lahko je tekst, avdio ali video in 
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običajno omogoča bralcu, da sodeluje s komentarji ali všečkanjem. Za nekatera manjša 

podjetja je edina prisotnost na internetu in zato vsebuje tudi logo ter informacije o produktu in 

storitvi. 

Zakaj bi bilo dobro, da bi pisali spletni dnevnik (Blyth 2011, 90–96): 

 Optimizira spletno stran. Z rednim pisanjem kakovostnih vsebin hitro pridemo do veliko 

vsebin, ki vsebujejo ključne besede. 

 Nenehno spominja ljudi, v čem smo dobri, in je še posebej primeren za tiste, ki ponujajo 

storitev na trgu. 

 Opogumi ljudi, da z nami spregovorijo o izzivih. Kakorkoli se že odzovejo na naše 

pisanje, imamo možnost, da razvijemo komunikacijo, jih bolje spoznamo, vzpostavimo 

odnos in jim morda celo kaj prodamo. 

 Nam omogoča, da pokažemo svojo osebnost, ljudje kupujemo od ljudi. 

 Pridobimo medijsko prepoznavnost. Z ustvarjanjem kvalitetne vsebine lahko postanemo 

prepoznavni in lahko dobimo povabilo, da napišemo strokovni komentar za kakšno 

spletno stran. 

 Sili nas, da sledimo razvoju na svojem področju, da intenzivno beremo in smo v stiku s 

stroko. 

 Izostri nas v razmišljanju o ključnih izzivih in nas usmerja k razmišljanju in  sprejemanju 

stališč pri strokovnih vsebinah. 

 Nudi nam platformo oziroma kanal, kjer posredujemo informacije o podjetju. Relevanten 

blog, ki zagotavlja kakovostne informacije, ljudje radi berejo. 

 Pomaga nam razlikovati se od konkurence. Le malo poslovnih blogov je na spletu, zato 

imamo veliko možnosti, da s kvalitetno vsebino postanemo prepoznavni. 

 Lahko je zabavno. Omogoča nam, da izstopimo iz vsakdanje rutine in spoznamo nove 

ljudi. 

3.4.7 Socialna omrežja  

Socialna omrežja so fenomen zadnjih nekaj let, saj je njihova rast bliskovita. Število 

uporabnikov socialnih medijev je izjemno, in sicer so iz aprila 2016 (eBizMBA) podatki o 

številu uporabnikov naslednji (eBizMBA 2016): 

 Facebook 1.100.000.000 uporabnikov, 

 Twitter 310.000.000 uporabnikov,  

 LinkedIn 255.000.000 uporabnikov,  

 Pinterest 250.000.000 uporabnikov ,  

 Google Plus + 120.000.000 uporabnikov ,  

 TumbIr 110.000.000 uporabnikov , 

 Instagram 100.000.000 uporabnikov , 

 VK 80.000.000 uporabnikov , 
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 Flickr 65.000.000 uporabnikov , 

 Vine 42.000.000 uporabnikov , 

 Meetup 40.000.000 , uporabnikov 

 Tagged 38.000.000 uporabnikov , 

 Ask.Fm 37.000.000 uporabnikov , 

 MeetMe 15.500.000 uporabnikov, 

 ClassMates 15.000.000 uporabnikov. 

Ni samo število uporanikov tisto, ki raste, ampak tudi čas, ki ga uporabniki dnevno porabijo 

na socialnih omrežjih. Uporaba socialnih omrežij narašča in je iz dnevne povprečne uporabe 

1,61 ure v letu 2012 porasla na 1,72 ure dnevno v letu 2014, kar je 30% časa, ki ga dnevno 

porabimo na internetu (Mander 2015). Z razvojem mobilnih naprav in s tem možnosti dostopa 

do socialnih omrežij kjerkoli in kadarkoli, pa samo še narašča. 

Marketing na socialnem omrežju je bolj podoben tradicionalnemu marketingu in vse temelji 

bolj na gradnji prepoznavnosti in blagovne znamke. Nekaj zlatih pravil je, ki jih je potrebno 

upoštevati pri marketingu na socialnih omrežjih (Blyth 2011): 

 Glejmo, poslušajmo in se učimo. Vstop v socialno omrežje je brezplačno in na začetku je 

bolje, da postanemo uporabniki in samo opazujemo, poslušamo in se učimo. Počasi se 

aklimatizirajmo, dobimo občutek, kakšno je vzdušje, poslušamo, kaj se drugi pogovarjajo, 

vidimo, kdo vse je tam in kako se obnašajo. 

 Pustimo, da gre. Po določenem času opazovanja dogajanja, začnimo komunicirati. 

Sklenimo nekaj prijateljstev z ljudmi, ki jih poznamo, in nekaj s tistimi, ki jih ne. 

Opazujmo, kako drugi uporabljajo omrežje za marketing. 

 Oblikujemo načrt in cilje. Zdaj že moramo imeti zamisel, kaj želimo doseči z uporabo 

socialnega omrežja. Socialno omrežje zna zasvojiti in na njem lahko preživimo veliko 

časa, zato pazimo, da nas ne odpelje stran od zastavljenih ciljev. 

 Imejmo sporočilo, ki bo zanimalo ljudi. Zdaj bi že morali dobiti občutek, o čem ljudje na 

omrežju razpravljajo in kaj jih zanima. To nam pomaga pri prepoznavanju, kateri vidiki 

naše storitve bi jih zanimali. 

 Debatirajmo (razpravljajmo), ne prodajajmo. Ljudje pričakujejo pristno debato, ne 

prodaje. Kakor bomo začeli z uporabo marketinških stavkov, nas bodo takoj izločili.  

 Začnimo z majhnim in bodimo vztrajni. Na začetku vložimo manj časa, vendar sledimo 

zastavljenim ciljem. Ne pričakujmo takojšnjih rezultatov. Bodimo pripravljeni na rezultate 

čakati nekaj mesecev. Spremljajmo rezultate. Če se pokažejo, sledimo strategiji in 

povečajmo čas, ki ga porabimo. Če rezultatov ni, spremenimo cilje. 

3.4.8 Mobilni marketing 

Razvoj pametnih telefonov, oziroma iPhona  je dal mobilnemu marketingu krila. Uporaba 
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SMS, več medijska sporočil, bluetootha, mobilnih igric, mobilnega interneta, aplikacij, 

sporočil glede na trenutno lokacijo, možnost plačevanja s pametnim telefonom in uporaba 

mobilne banke so kanali, ki so temeljito spremenili način oglaševanja, in to šele pred kratkim 

(prvi iPhone leta 2007). Na spletni strani eMarketer so leta 2014 objavili, da leta 2016 

pričakujejo 2 milijardi uporabnikov pametnih telefonov in da bo leta 2018 več kot polovica 

vseh mobilnih telefonov na svetu pametnih telefonov (eMarketer 2016). 

Prednosti uporabe mobilnega marketinga so dosegljivost, nizki stroški, komunikacija »ena-

na-ena«, visoka odzivnost, neposredna možnost ustvarjanja prihodkov in prenosljivost. 

Dopolnjuje druge marketinške kanale in je dober medij za inovacije.  

Pomembno je, da se zavedamo, da mobilni telefoni niso zanimivi samo za mlade fante, je pa 

res populacija, ki preživi veliko časa na njih, mlajša. Dostava sporočil z mobilnim 

marketingom je poceni, zato investirajmo v pripravo dobre in inovativne vsebine. Razmisliti 

moramo o pogostoti kontaktiranja strank in zagotovimo si svoj postopek odzivanja. Podatki 

oziroma informacije o strankah so še ena dobra stran mobilnega marketinga.   

Glede marketinga je pri mobilni aplikaciji pomembno, da nekaj za stranko naredi, ne da 

stranki posreduje marketinško sporočilo. Skušajmo ga vključiti v druge kanale, ki jih 

uporabljamo, in bodimo inovativni pri uporabi. 

3.5 Marketing in coaching   

Ko omenimo ljudem marketing, jih večina pomisli samo na vidik promocije. Vsi drugi P-ji so 

skriti. Odvijajo se v ozadju, vendar to še ne pomeni, da so manj pomembni. Pravzaprav nima 

smisla začeti s promocijo, dokler niso upoštevani vsi drugi P-ji.  

Marketinški splet 7P za coaching je naslednji (McNamara 2007, 13–16):  

Produkt 

Coaching ni fizični produkt, saj je interakcija med dvema ali več osebami, ni ga možno 

proizvesti vnaprej in postaviti na ogled. Ni ga možno preučiti, dokler se ga ne kupi. Vendar to 

še ne pomeni, da se ga ne da predstaviti na način, da ga ljudje razumejo. Bolj kot so coachi 

jasni, kaj ponujamo svojim strankam in kako je drugačno od preostale ponudbe, lažje se ljudje 

odločijo za nakup. 

Pri predstavitvi storitve si morajo coachi odgovoriti na nekaj vprašanj: 

 Kaj natančno coachi ponujamo svojim klientom? 

 Kaj je posebnega »na meni«? 

 Kako lahko predstavimo in ponudimo svojo storitev? 

 Ali želim ponujati samo individualni (»ena-na-ena«) coaching ali tudi skupinski 

coaching? 
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 Ali želim voditi delavnice, seminarje? 

 Ali želim nuditi klientom coaching po elektronski pošti? 

 Lahko uporabljam e-knjige? 

 Lahko uporabljam avdio produkte? 

 Lahko strankam nudim vračilo denarja? 

Cena  

Postavljanje cene za storitev ni samo gola številka. Cene lahko postavimo za: 

 Sezonsko oblikovanje cen. 

 Oblikovanje cen za pakete (paketne storitve). 

 Drugačne možnosti za telefonski coaching. 

 Coaching na »štiri oči«. 

Cene veliko povedo o tem, kako coachi sami sebe postavijo na trg in na kakšne stranke 

ciljajo. Pri oblikovanju cene se lahko vprašamo: »Kakšno ceno ima coaching za klienta«? 

Kakšno ceno ima napredovanje v službi? Kakšno ceno imajo dobri odnosi s partnerjem? 

Coaching je za stranko dobra investicija, saj se mu bo povrnila večkratno, tako na poslovnem 

kot na osebnem področju (vsebina coachinga).  

Prostor 

Prostor je več kot samo lokacija, kjer se izvaja coaching, saj vključuje: 

 Prostor, ki ga bodo stranke videle. 

 Podjetje, ki ga coachi imajo.  

 Lokacija, ki jo stranke iščejo za coaching. 

Promocija 

Promocija je način, kako coachi komunicirajo svojo ponudbo zunanjemu svetu. Podjetje, ki 

ponuja izdelke, se osredotoči na oglaševanje in prodajno pošto. Promocija za storitev, kot je 

coaching, je drugačna. 

Ljudje 

Ljudje so vsi, s katerimi klient sodeluje, oziroma pride v stik, medtem ko se coach trži in 

ponuja svojo storitev. V kolikor najame virtualnega asistenta ali klicni center, da sprejemajo 

klice, le-ti delajo na coachevo zahtevo. Ali dobro predstavljajo coaching prakso? Ko nam 

posel zraste, lahko zaposlimo nekoga in postavlja se vprašanje, kako nas bo predstavljal? 
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Proces 

Proces pove, kako coachi upravljajo s svojim poslom coachinga in vključuje: 

 Kako natančno dostavljajo svojo storitev? 

 Kakšen je proces za novega klienta? 

 Ali imajo postavljene standardizirane obrazce, ki jih izpolnijo stranke? 

Fizični dokazi  

Za klienta je neznanka, kaj bo dobil, ko prvič najame coacha, saj ne ve, kaj naj pričakuje. Kaj 

coach lahko stori, da predstavi svojo strokovnost in dokaže, da je zmožen narediti dobro delo?  

 Pričevanja. 

 Priporočila. 

 Študije primera. 

 Kvalifikacije in diplome na vidnem mestu. 

 Marketinško gradivo – ali predstavlja pravilno sliko (imidž)? 

Skrivnostni učinek marketinga  

Vseh 7P je pomembnih, obstaja pa še nekaj, kar je coachem zelo dobro znano in to je dober  

stik (rapport). 

Definicijo dobrega stika ponudi Oxford Dictionaries (2015), ki pravi da je rapport bližnji 

harmoničen odnos, v katerem ljudje ali skupina z zanimanjem razumejo čustva ali ideje 

drugega in imajo dobro razvito komunikacijo (Oxford dictionary 2015). 

Marketing je način, kako coach lahko vzpostavi stik s klientom, še preden ga sreča ali z njim 

govori. Je način, kako se globoko povezati s klientom, da v trenutku, ko ta sliši marketinško 

sporočilo, ko sliši za coacha, ko se udeleži delavnice, čuti to povezanost s coachem 

(McNamara 2007, 16). 

Oade (2009, 55–74) svetuje coachem, kako se promovirati na začetku, ko odprejo svojo 

coaching prakso. Promocija (okvirni program coachinga) mora v potencialnih klientih vzbudil 

zanimanje za coaching. 

 Logo – namen loga je, da v klientih in potencialnih klientih vzbudi (prikliče) predstavo o 

coachu in njegovem poslu. Vizualna podoba, ki se identificira s coaching ponudbo, bo 

ostala v njihovem spominu. 

 Prospekti – namen tiskane brošure je, da klientom in potencialnim klientom nudi osnovne 

informacije o tem, kdo je coach, kaj počne in zakaj naj bi se odločili za njega. Predvsem 

klientom, ki radi razmislijo, preden se odločijo, brošura zelo pomaga. V brošuro je dobro 

vključiti opis coaching ponudbe (izzive, na katerih coach s stankami dela, in rezultate, ki 
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jih doseže), kvalifikacije in izkušnje coacha, primere iz prakse, kontaktne podatke 

(telefon, e-pošta in spletna stran) in ˗ če je možno ˗ lista strank. 

 Spletna stran ˗ naj vsebuje opis, kaj coach počne, vse kontaktne podatke, listo in 

pričevanja strank. Stran naj bo kratka in pregledna, a hkrati tudi atraktivna.  

 Oglasi – pri oglaševanju je pomembno, da coach razmisli o svojih potencialnih klientih in 

se na podlagi tega odloči, kje bo oglaševal. Revije o prodaji, vodenju in coachingu so 

dober začetek. V praksi se le redki coachi odločijo za oglaševanje in pravijo, da njihovi 

klienti opravijo oglaševanje namesto njih.  

 Vizitke, dopisi in zahvale – vizitke so pomemben pripomoček coacha, vsebovati morajo 

logo (če ga coach uporablja) in kontaktne podatke. V kolikor coach svojih strank ne 

nagovarja preko elektronske pošte, potrebuje tudi dopise in zahvalna pisma, ki vsebujejo  

logo in so vedno enako strukturirana. 

 Ostali promocijski materiali – pisala, bloki in drugi majhni pisarniški material, na katerega 

lahko odtisnete svoj logo ali kontaktne podatke. 

 Reference – reference klientov kot možnost razgovora zadovoljnega klienta s 

potencialnim klientom in priporočila klientov podjetjem.  

 Poslanstvo – jasno, kratko in jedrnato opišemo svoje poslanstvo, ki ga komuniciramo. 

Večina coachev nima določenega poslanstva, odločitev za uporabo le-tega je na 

posamezniku.  

Rogers (2006, 60–108) ima na to, kako predstaviti samega sebe kot coacha, ko vstopiš v 

coaching posel, malce drugačen pogled: 

 Dva stavka – v dveh stavkih naj coach pove, s čim se ukvarja. Enostaven način, kako 

ustvariti dva stavka o tem, kaj počnemo, je: Delam za opis najpogostejše ciljne stranke, da 

skupaj najdeva rešitev za najpogostejše težave in koristi za stranko. Ker dela z mano, so 

opis koristi. 

 Obleka – obleka naredi človeka. Videz je pomemben in vtis dajemo, če to želimo ali ne, 

glede na to, kako se oblačimo vsak dan. Kako smo videti, (tudi videz vizitke in brošur) je 

ena pomembnejših stvari, ki v stranki vzbudi sliko, kdo smo.  

 Mreženje – bolj kot smo povezani z drugimi ljudmi, bolj zadovoljni smo, tako v 

poslovnem kot zasebnem svetu. Večjo mrežo  kot imamo, bolj je verjetno, da dobimo 

pomoč, če jo potrebujemo; lahko delimo in dobimo ideje; smo informirani, kaj se dogaja 

na našem področju dela, kakšni so trendi; najdemo stranke in prijatelje; dobimo povratno 

informacijo o nas samih, tako pozitivno  kot negativno. 

 Govori in konference – kadar imamo govor v lokalnem klubu ali predavamo na 

konferenci, nas takoj povežejo z organizatorjem ali sponzorjem dogodka. Bolj kot je 

sponzor poznan in spoštovan, več spoštovanja bomo deležni.  

 Poslovni zajtrki – so kombinacija mreženja in seminarja (lahko tudi kosilo ali večerja). 

Prednost dogodka je v majhnosti, bolj sproščenem vzdušju in ciljni orientaciji.  

 Ponudite brezplačna ali izjemno poceni srečanja – morda se sliši nasprotujoče, vendar na 
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začetku tako dobimo nove stranke (na podlagi priporočil) in hkrati tudi izkušnje, ki jih 

sprva še nimamo. 

 Dobimo napotitve – napotitve pridobimo na dva načina, z gradnjo partnerstva z drugimi 

podjetji in od vplivnih posameznikov. Gradnja partnerstva z drugimi podjetji pomeni, da 

si med seboj prepošljemo stranke, saj se lahko zgodi, da s stranko iz različnega razloga ne 

moremo delati. Vplivne stanke pa so posamezniki, s katerimi se srečujemo pri svojem 

vsakdanjem življenju, npr. zdravnik, računovodja, odvetnik, osebni bančnik. 

 Navzkrižna prodaja – poleg coachinga vključite v svoj posle še druge dejavnosti, ki vam 

bodo prinesle prepoznavnost (treninge, svetovanje, razvoj organizacij ...) in kjer vas 

potencialni  klienti vidijo in na podlagi tega dobijo predstavo, kako bi bilo, če bi bili 

njihov coach. 

3.6 Prihodnost marketinga coachinga  

 

Tako kot coaching, se razvija tudi marketing. S pojavom interneta in usmeritvijo razvoja 

družbe v digitalizacijo, gre tudi sodoben trend razvoja marketinga v smeri digitalnega. 

Kombinacija klasičnih marketinških pristopov z digitalnimi je najbolj optimalna, saj le tako 

lahko pokrijemo različne ciljne skupine, katere bi želeli pridobiti kot uporabnike svojih 

storitev. 

Uporaba sodobnih trendov digitalnega marketinga za vidne rezultate potrebuje določen čas in 

našo redno aktivnost ter odzivnost. Z začetkom pojava digitalnega marketinga so takratni 

uporabniki imeli hitre in izjemne rezultate, katerih ni vedno za pričakovati. Z usmeritvijo iz 

klasičnih marketinških pristopov na digitalni marketing se moramo zavedati, da digitalni 

marketing potrebuje čas. Pomembno je da si postavimo dobre cilje, spremljamo rezultate in 

ukrepamo, če je potrebno.  

Z razvojem tehnologije lahko pričakujemo, da se bodo pojavili  novi trendi tudi v marketingu. 

Tudi digitalni marketing se bo z razvojem tehnologije še naprej spreminjal. Pomembno je da 

se zavedamo, da lahko zastavimo marketinški proces, ko bo digitalni marketing delal za nas, 

povečal prodajo in povišal dobičkonosnost. Za marketingarje je to tisto najbolj vznemirljivo.  
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4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O MARKETINGU COACHINGA V 

SLOVENIJI  

Namen raziskave je bil raziskati marketing coachinga v Sloveniji. Srečali smo se z omejitvijo 

uporabe marketinga med slovenskimi coachi, zato smo se v nadaljevanju osredotočili v 

izvajanje promocije. Zanimalo nas je ali coachi v Sloveniji uporabljajo promocijo za 

pridobivanje novih strank, če bolj usposobljeni coachi (s pridobljeno vsaj eno licenco) pri 

svojem delu uporabljajo več elementov promocije, ali več kot polovica coachev v Sloveniji 

izvaja poslovni coaching, če več kot polovica coachev v Sloveniji nudi storitve coachinga 

preko svojega lastnega podjetja, kje coachi, ki promovirajo svoje storitve izvajajo coaching in 

ali coachi za promocijo svojih storitev v glavnem uporabljajo osebna priporočila (od ust do 

ust). V ta namen smo izvedli empirično raziskavo med 379 coachi. Kot način anketiranja smo 

uporabili spletno anketo, ki je bila zasnovana z orodjem za spletno anketiranje 1KA. V tem 

poglavju smo podrobneje opisali postopek, vzorec, instrument in izide raziskave. 

4.1 Postopek, vzorec in instrument  

Raziskavo smo opravili v času od 14. februarja do 12. marca 2016. 

Z izvedbo raziskave med slovenskimi coachi smo želeli preveriti naslednje hipoteze: 

 H1: Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank promocije ne uporabljajo. 

 H2: Usposobljeni coachi, ki imajo pridobljeno vsaj eno strokovno licenco, pri svojem delu 

uporabljajo več elementov promocije. 

 H3: Več kot 50% coachev v Sloveniji ne izvaja poslovnega coachinga. 

 H4: Več kot 50% coachev v Sloveniji ne nudi storitve coachinga preko lastnega podjetja. 

 H5: Coachi v Sloveniji, ki pri svojem delu uporabljajo promocijo za pridobivanje novih 

strank, najpogosteje coaching izvajajo pri stranki. 

 H6: Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank uporabljajo obveščanje preko 

znancev, kot način promocije. 

 

Raziskavo o marketingu coachinga v Sloveniji smo izvedli dvakrat. Odziv na prvo raziskavo 

je bil majhen in smatrali smo, da podatki niso bili dovolj kvalitetni za obdelavo. Prvič je 

raziskava potekala v obdobju od 21. novembra do 8. decembra 2014.  

V namenski vzorec smo vključili člane Slovenskega coaching združenja (SCZ) in člane  

Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje (Slovensko NLP društvo), kar je bilo 

skupaj 350 anketirancev. Dostop do spletnega vprašalnika z nagovorom smo posredovali 

kontaktnim osebam in jih prosili, da prošnjo za sodelovanje v raziskavi in izpolnjevanje 

vprašalnika posredujejo svojim članom. K sodelovanju v raziskavi smo povabili tudi poslovne 

partnerje, ki imajo s podjetjem, kjer je zaposlena avtorica magistrske naloge, sklenjeno 

pogodbo za izvajanje poslovnega coachinga in coache, ki niso člani nobene organizacije ali 
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združenja in na svoji spletni strani oglasujejo coaching ter imajo javno dostopni e mail naslov.  

Končni vzorec je bil 540 coachev. 

Na nagovor je kliknilo 216 (40 % povabljenih) anketiranih in na prvo stran ankete 145 (27 %) 

anketirancev. Kljub dodatnemu pozivanju s pošiljanjem elektronske pošte k izpolnitvi ankete, 

je na koncu anketo delno izpolnilo 110 anketirancev (kar predstavlja 20% vseh povabljenih) 

in v celoti jo je izpolnilo le 58 anketirancev (kar je 11 %). Zaradi premajhnega vzorca se za 

obdelavo podatkov nismo odločili in smo anketiranje kasneje v celoti ponovili. 

Drugo anketiranje o marketingu coachinga v Sloveniji smo izvedli v obdobju od 14. februarja 

do 12. marca 2016. V obdobju med obema anketama smo ob vsakem kontaktu s coachi 

komunicirali namen in vsebino raziskave, da bi ustvarili čim večje zanimanje in si tako 

zagotovili čim večjo udeležbo coachev pri izpolnjevanju vprašalnika v drugem krogu. Velik 

interes za rezultate raziskave so pokazali predvsem podjetniki, ki nudijo coaching za podjetja, 

vodstvo Slovenskega coaching združenja in organizatorji izobraževanj NLP coach. 

V drugem krogu smo spremenili nekaj aktivnosti pri oblikovanju vzorca. K povabilu za 

sodelovanje v raziskavi nismo vključili Slovenskega NLP društva. Na podlagi izkušnje iz 

prvega anketiranja smo zavzeli stališče, da je v društvu včlanjenih največ NLP Praktikov in 

NLP Mojstrov, saj sta oba izobraževanja predpogoj za usposabljanje NLP Coach. 

V namenski vzorec smo zajeli člane Slovenskega coaching združenja (SCZ) in udeležence 

usposabljanja NLP coach pri izvajalcih v Sloveniji. Dostop do spletne ankete z nagovorom in 

povabilom k sodelovanju v raziskavi smo posredovali kontaktnim osebam, ki so jo 

posredovale na elektronske naslove članov in udeležencev usposabljanja. Teh anketirancev je 

bilo 162. V vzorec smo zajeli tudi poslovne partnerje, ki imajo s podjetjem kjer je zaposlena 

avtorica magistrske naloge, sklenjeno pogodbo za izvajanje coachinga in coachem, ki niso 

vključeni v združenje ali društvo (baza potencialnih članov SCZ). Teh je bilo skupaj 217.  

Končno število poslanih spletnih vprašalnikov je bilo 379. Pričakovali smo 30% do 40% 

odzivnost.  

V drugem krogu anketiranja je na nagovor kliknilo 166 coachev (44 %) in na prvo stran v 

vprašalniku 124 (33 %). Delno, da niso odgovorili na vsa vprašanja, je vprašalnik izpolnilo 

102 (27 % povabljenih) in na vsa vprašanja je odgovorilo 67 coachev (kar je 18% vseh). Z 

odzivom na raziskavo nismo bili zadovoljni, saj so bili rezultati mnogo pod mejo 

pričakovanega. Kljub temu smo se za potrebe magistrske naloge odločili izvesti analizo na 

dokočnem vzorcu. Pri tem se zavedamo, da rezultati niso zanesljivi in da veljajo izključno za 

anketirani vzorec in niso posplošljivi na celotno ciljno populacijo coachev. Končni velikosti 

vzorca primerno smo priredili nabor statističnih analiz, ki so bile izvedene. Statistično analizo 

smo opravili s programskim paketom SPSS 23.   
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Hipoteze smo preverjali na naslednje načine: 

 Hipotezo 1 smo preverjali z z-preizkusom za delež.  

 Hipotezo 2 smo preverili z t-testom za neodvisne vzorce.  

 Hipotezo 3 smo preverili z dvostranskim testom deležev (binomski test).  

 Hipotezo 4 smo preverili z dvostranskim testom deležev (binomski test).  

 Hipotezo 5 smo preverili z Hi-kvadratom.  

 Hipotezo 6 smo preverili z metodo klasifikacije (rangiranja) – uporabili smo Friedmanov 

test. 

4.1.1 Opis vzorca  

Pri  raziskavi smo uporabili namenski vzorec vseh coachev v Sloveniji. Iz celotne populacije 

smo izbrali namenski vzorec ljudi, ki se pri svojem delu ukvarjajo s coachingom. 

V vzorec smo zajeli 67 slovenskih coachev, med katerimi je bilo nekoliko več žensk (69,7 %) 

kot moških (30,3 %). 

 

Slika 8: Struktura anketirancev glede na starost 

Največji delež, to je več kot dve tretjini anketiranih coachev (67,70 %), je bilo starih med 41 

in 60 let, skoraj tretjina (27,70 %) je bila stara med 21 in 40 let in samo 4,6 % je bila starejša 

od 61 let (N=67). 
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Slika 9: Struktura anketirancev glede na izobrazbo  

Srednješolsko izobrazbo je imelo 10,80 % anketiranih coachev, višješolsko 7,7 %, 

visokošolsko 1. bolonjske stopnje 13,8 % in visokošolsko 2. bolonjske stopnje ali podobno 

35,4 % anketiranih coachev. Visokošolsko po 3. bolonjski stopnji ali podobno (znanstveni 

magisterij ali doktorat) pa 32,3 % (N=67).  

Preglednica 1: Demografski podatki 

   

delež (v %) 

Spol 

 

moški 30,3 

    ženska 63,7 

Starost 

 

21 - 40 let 27,7 

  

41 - 60 let 67,7 

    61 let ali več  4,6 

izobrazba  Srednja strokovna 6,2 

  

Srednja splošna 4,6 

  

Višješolska izobrazba 7,7 

  

Visokošolska 1. stopnje ipd. 13,8 

  

Visokošolska 2. stopnje ipd. 35,4 

    Visokošolska 3. stopnje ipd. 32,3 

4.1.2 Opis instrumenta  

Za raziskavo smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa, z nekaj vprašanji odprtega tipa.  

Zasnovan je bil na podlagi teoretičnih spoznanj in vzet iz Vzorca za ankete za intelektualne 

storitve (Devetak 2007, 400) in iz Vzorca ankete za poslovanje preko interneta (Devetak 

2007, 403), ter dopolnjen z aktualnimi vprašanji. Vprašalnik je vključil marketinški splet 7P 

in pridobivanje licenc coachev v Sloveniji. Izdelan je bil s spletnim programskim orodjem 

1KA. Pri večini odgovorov so anketiranci imeli možnost klika na predpripravljen odgovor, ki 
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je na koncu vseboval tudi odgovor »drugo«, z možnostjo prostega vnosa besedila  

Spletni vprašalnik je bil predhodno testiran na 15 izbranih coachih. Sestavljen je bil iz štirih 

sklopov in je vseboval 27 vprašanj. 

V prvem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali o vrsti coachinga, ki jo izvajajo, 

izobraževalni ustanovi, kjer so pridobivali znanje, kje in za koga izvajajo coaching, katere 

metode uporabljajo pri coachingu in o uporabi promocije za pridobivanje novih strank. 

Anketiranci so odgovarjali z možnostjo izbire enega predhodno določenega odgovora in 

možnostjo odgovora pod »drugo«, v kolikor nobeden od podanih ni bil za njih ustrezen. Vseh 

vprašanj v prvem sklopu je bilo sedem. 

V drugem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali po marketinških pristopih, ki jih 

uporabljajo ter  prednostih in slabostih le-teh. Teh vprašanj je bilo enajst.  

Tretji sklop vprašanj je spraševal o načinih za ugotavljanje kakovosti storitve, ugotavljanje 

ugleda podjetja, kdo izvaja marketing v podjetju in kaj vpliva na odločitev za določen 

marketinški pristop, zanimalo nas je tudi članstvo v društvih in združenjih. Vprašanj je bilo 

šest.  

Pri četrtem sklopu vprašanj smo od anketirancev pridobili demografske podatke. Vsa tri 

vprašanja so bila v naprej pripravljena, z možnostjo klika na izbrani odgovor.  
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA  

Pridobljene odgovore smo obdelali s pomočjo programa IBM SPSS 23. Rezultate odgovorov 

na vprašanja smo obdelali grafično in ponekod tudi tabelarično, s pomočjo deskriptivne 

statistike, t-testa, z-testa, hi-kvadrata, testa deležev in Friedmanovega testa. 

5.1 Interpretacija osnovnih izidov raziskave 

Osnovne rezultate predstavljamo po posameznih vsebinskih sklopih: 1) Coaching v Sloveniji, 

2) Marketing coachinga v Sloveniji, 3) Ugotavljanje kakovosti in zadovoljstva s coachingom. 

Coaching v Sloveniji  

 

Slika 10: Struktura anketirancev glede vrsto izvajanega coachinga  

S poslovnim coachingom se ukvarja 34,4% vseh anketirancev, z osebnim coachingom               

15,7 %, z življenjskim (life) coachingom 10,8 %, z razvojnim coachingom 8,8 %, s 

coachingom za osebno rast 7,8 %, s kariernim coachingom 6,9 % in z intuitivnim coachingom 

2,0 % vseh anketiranih. 13,7 % jih je odgovorilo z drugo (N=67).  

Pod drugo smo zabeležili odgovore, ki smo jih razvrstili v sledeče kategorije: 70 % poslovni 

coaching, ki na mnogih inštancah vključuje osebni coaching, karierni coaching, razvojni 

coaching in coaching za osebno rast; coaching za razvoj vodstvenih kompetenc, učinkovito 

delovanje skupin in celotnih organizacij, osebnostne spremembe in rast, karierni coaching, 

poslovni coaching; coaching za zdravje in dobro počutje;  integralni coaching; NLP coaching;  

notranji coaching; poslovni, osebni, karierni in razvojni; poslovni, osebni, karierni, coaching 

za osebno rast; več od naštetih; za zdaj izvajam razlicne coachinge, glede na potrebo klientov. 
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Preglednica 2: Institucija, država in kraj usposabljanja coachev - najpogostejše navedbe  

Ime institucije država kraj št. udeležencev 

Transformacija d.o.o.  Slovenija Ljubljana  15 

Glotta Nova d.o.o. Slovenija  Ljubljana  13 

Planet GV Coaching akademija  Slovenija Ljubljana  12 

Mastermind akademija Slovenija Nova Gorica 5 

NLB d.d. Slovenija Ljubljana  5 

NLP Inštitut  Slovenija Ljubljana  3 

Večina anketirancev, 79 %, je usposabljanje za coacha zaključila v Sloveniji. V tujini se je 

usposabljalo 21 % coachev. 17,4 % anketirancev je zaključilo več kot en coaching program 

usposabljanja (N=67). 

Največ anketirancev (18,7 %) je izobraževanje za coacha naredilo v podjetju Transformacija 

d.o.o. (usposabljanje NLP Coach), 16,2 % na Glotta Nova d.o.o. in 15 % na Planet GV. V 

Prilogi 3, str 105,  Institucija, država in kraj usposabljanja coachev, so navedeni vsi odgovori 

na to vprašanje. 

 

Slika 11: Struktura anketirancev glede na usposabljanje  

Usposabljanje za NLP Master coach je naredilo 35,5 % anketirancev, Coaching Akademijo na 

GV Planetu 20,5 %, študij psihologije 8,2 %, študij Transakcijske analize 6,8 % in College of 

Executive coaching 1,4 %. 53,4 % se je opredelilo za odgovor drugo (N=67). Slednji so 

razvidni v preglednici št. 3. 
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Preglednica 3: Analiza odgovora »drugo« pri strukturi usposabljanja za coacha 

Usposabljanje Št. udeležencev 

NLP Coach 11 

ICF akreditacija 7 

Interno usposabljanje 4 

Life coach 1 

High Growtg Coach 1 

Skupinska supervizija 1 

Transakcijska analiza 2 

Karierni coach 2 

Quantum success coaching 1 

PCI 1 

Certified Executive Coach 1 

EAP 1 

Iz knjig 1 

Podrobnejša razvrstitev odgovorov pod »drugo« pri vprašanju konkretnega usposabljanja za 

coache pokaže še vedno veliko število NLP coach usposabljanj (NLP Coach je 35 urni 

program izobraževanja, NLP Master Coach pa z vajami in zaključno nalogo 170 ur), 

usposabljanj na programih ki so ICF akreditirani in nekaj internega izobraževanja.  

 

Slika 12: Pravno formalna oblika izvanja coachinga  

Največ anketiranih coachev svoje delo opravlja kot registriran s. p. (26,4 %), 25 % 

anketiranih pa je internih coachev, ki delujejo znotraj podjetij. Svoje podjetje kot d. o. o. ali           

d. n. o. ima 18,1 % anketiranih coachev. Če s. p. in d. o. o. ter d. n. o. združimo, dobimo            

44,5 % delež. Pogodbeno v prostem času coaching opravlja 8,3% anketirancev in enako 8,3 % 

coaching opavlja za hobi. V podjetju, ki coaching nudi na trgu pa je zaposlenih 6,9% (in ni 

sam lastnik podjetja). Za odgovor »drugo« se je opredelilo 6,9 % anketirancev (N=67). 
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Drugo:  

 interni coaching in zaposlen v podjetju, ki nudi coaching za stranke;  

 sem lastnik Suportal d.o.o. in izvajamo coachinge za stranke iz zasebnega in javnega 

sektorja;  

 uporabljam pri vodenju  in izvajam za hobi v okviru društva;  

 v prostem času;  

 več od naštetega. 

 

Slika 13: Lokacija izvajanja coachinga  

Coaching v prostorih svojega podjetja izvaja 41,1% anketirancev, pri stranki coaching izvaja 

34,2 %, virtualno 13,7 % anketirancev, v knjižnici 4,1% anketirancev in med športno 

aktivnostjo 1,4 % anketirancev. Odgovor pod drugo je izbralo 5,5% anketirancev (N=67) . 

Drugo:  

 v delovnem okolju;  

 v najetem prostoru;   

 v podjetju, kjer sem zaposlena;   

 v prostorih našega podjetja, pri stranki in po telefonu. 

Preglednica 4: Najpogostejše metode, ki jih coachi uporabljajo pri coachingu 

Metoda  število uporabnikov 

učinkovito postavljanje vprašanj 
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Vse tehnike so naštete v Prilogi 4, str 107. 

Drugo:  

 tišina, zaupnost, povezanost, humor, individualni razgovor z uporabo analiz vedenja, 

vrednost in analize EQ, kombinacijo NLP metod in tehnik ter drugih psiholoških 

pristopov, metode izbiram glede na potrebe klienta;  

 različna orodja coachinga,  različne komunikacijske veščine, različne koncepte coachinga, 

najrazlicnejse;  

 nimam prednostnih preferenc; 

 NLP;  

 NLP coaching, različne coaching modele, ustvarjalne tehnike, metafore, SDI. 

Prve tri najpogosteje uporabljene metode so učinkovito postavljanje vprašanj, model GROW 

in aktivno poslušanje. Ker vemo, da so tako model GROW kot SMART in SCORE usmerjeni 

v postavljanje ciljev, bi, če bi jih združili, lahko rekli, da je to najpogostejša metoda  

coachinga.  

 

Slika 14: Uporaba marketinga za pridobivanje novih strank  

Pri svojem delu 40,3 % anketiranih uporablja marketing za pridobivanje novih strank, 59,7 % 

anketiranih marketinga ne uporablja (N=67).   
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Slika 15: Uporaba marketinških pristopov   

77,8 % vseh anketiranih (N=67), ki uporabljajo marketing za pridobivanje novih strank, 

uporablja obveščanje preko znancev (od ust do ust), 63 % anketiranih uporablja (ima) spletno 

stran, socialna omrežja jih uporablja 55,6 % in osebno predstavitev 55,6 % anketirancev. Blog 

uporablja 14,8 % in direkten e-mailing 33,35 % anketiancev. Udeležbo na brezplačnih 

seminarjih 25,9 % in udeležebo na plačljivih seminarjih 33,3 % anketirancev. V revijah 

oglašuje 7,4 % in enako na televiziji (7,4 % anketirancev). Klasične časopise uporablja 3,7 % 

anketirancev, enak odstotek uporablja plakate (3,7%). Predstavitve ob posebnih dogodkih 

prireja 22,2 % anketirancev, e-knjige uporablja 7,4 %,  in e-novice 11,1%. Aplikacijo za 

pametne telefone uporablja 3,7 % anketirancev, spletni marketing 11,1 % in video display 3,7 

% anketirancev. Načini promocije, ki jih ne uporablja nihče, so: direktno obveščanje na domu, 

radio, reklame v strokovni literaturi, aplikacije za tablice in e-revije za promocijo. 

Drugo: 

  interni časopis, intranet;  

 organizacija delavnic, seminarjev; 

  vse na interni spletni strani.  
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Socialna omrežja 

 

Slika 16: Uporaba socialnih omrežij  

V marketinške namene anketiranci (N=67) na socialnih omrežjih najpogosteje uporabljajo 

Facebook (86,7%), sledi LinkedIn (33,3%), Twitter (20,0%) in interno socialno omrežje 

(6,7%). 

Revije - med revijami uporabljajo HRM, Beep, Dnevnik in interna glasila v podjetjih. 

Televizija - anketiranci uporabljajo internet TV in RTV SLO (oddaja Dobro jutro). 

Časopisi- Finance, Delo, e-časopis 

Online marketing – socialna omrežja, youtube, spletna stran, blog, spletna televizija, Youtube, 

e-knjige 

 

Slika 17: Prednosti uporabe marketinških pristopov   
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V 29,2 % so anketiranci ocenili osebni stik kot prednost marketinškega pristopa (N=67), 

pomembna   jim je tudi cena je (12,5 %), preprostost uporabe posameznega pristopa (16,7 %) 

in priporočila drugih (16,7 %).  

 

Slika 18: Slabosti marketinških pristopov, ki se ne uporabljajo 

Nepoznavanje marketinškega pristopa je kot slabost ocenilo 21,1 % anketirancev, cenovno 

neugodno 31,6 %, da ne nudi osebnega stika je menilo 15,8 % in da ga še ne uporablja               

10,5 % (N=67) .  

 

Slika 19: Ugotavljanje kakovosti in zadovoljstva izvajanja coachinga 

Za ugotavljanje kakovosti in zadovoljstva izvajanja coachinga 74,2 % vseh anketirancev 

uporablja pogovor, 4,5 % jih uporablja posredni pogovor (brez direktnega vprašanja o 

zadovoljstvu s coachingom), 6,1 % anketirancev uporablja klasični (papirnati) vprašalnik,              

6,1 % jih uporablja elektronski vprašalnik in 9,1 %  anketirancev je izbrala odgovor »drugo« 

(N=67) . 
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Drugo:  

 kombinacija pogovora in vprašalnika;  

 neposredna povratna informacija;  

 povratno informacijo;  

 povratno sporočilo, posredne odgovore, vprašalnik;  

 pri strankah merimo rezultate, najbolj pa povratek na investicijo in ne psihološkega 

zadovoljstva.  

 Sem mnenja, da se tukaj celotna coaching branža v Sloveniji \"šlepa\", ker v manjšini meri 

"psihološko" zadovoljstvo stranke.  Ko se dela s podjetji, je moja filozofija enostavna, 

račun izstavimo za 5000€, organizacija mora zaradi nas povzročiti najmanj 3X več. Naša 

trenutna statistika kaže povprečje 87X več, kot plačajo za storitev coachinga. Najslabša 

stranka je dosegla 3x rezultat, najboljša v moji zgodovini pa preko 350X, od zneska , ki ga 

je plačala za coaching; zbiranje povratnih informacij o poteku procesa, o učinkovitosti 

dela in podobno je regularni sestavni del coaching procesa. 

 

Slika 20: Marketinški pristop in ugotavljanje ugleda podjetja   

Za marketing in ugotavljanje ugleda podjetja 50,8 % anketirancev uporablja predstavitvene 

delavnice, 28,6 % jih uporablja brezplačne delavnice, 3,2 % ankterirancev uporablja nagradne 

igre na spletni strani in 9,5 % anketirancev ima dneve odprtih vrat. 33,3 % anketiranih se je 

opredelila za odgovor »drugo« (N=67). 

Drugo:  

 Coachinga ne tržimo posebej;  

 Coaching vidimo kot aktivnost, ki jo kombiniramo z ostalimi aktivnostmi za razvoj 

kadrov;  

 dobro opravljam svoje delo, od ust do ust;  

 izvaja se na ravni podjetja in ne posameznika; 

 ne delam marketinga za coaching; 

 ničesar ne uporabljamo, ker gre za interni coaching;  
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 predstavitev dejavnosti in reference partnerjev;  

 priporočila; raziskave zadovoljstva kupcev;  

 reference in širjenje od ust do ust, vodim tudi svoj blog;  

 seminarje s popustom; 

  ustna sporočila; 

  za to je zadolžen drug oddelek našega podjetja. 

 

Slika 21: Izvajanje marketinga coachinga v podjetju   

Marketing coachinga anketiranci izvjajajo sami v 73,1 %, 19,2 % ima za to zaposleno 

strokovno usposobljeno osebo in 11,5 % jih storitev za marketing najame na zunanjem trgu. 

7,7 % anketiranih se je odločilo za odogovor »drugo«, vendar pa niso napisali kaj to drugo je 

(N=67) .  

 

Slika 22: Vpliv na izbiro marketinškega pristopa  

Da je pri odločitvi za izbiro marketinškega pristopa za anketirance pomembna cena (N=67) , 

se je odločilo 48 % anketiranih, enostavnost uporabe 60 %  in ciljna publika, ki jo marketing 
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doseže 68 % ankterincev. Za odgovor »drugo« se je odločilo 8 % anketiranih. 

Drugo:  

 da je "in",  

 v skladu s časom, v katerem živimo;  

  vse našteto in kakovost.  

 

Kakšno izobrazbo ima oseba v vašem podjetju, ki se ukvarja s promocijo? 

 dipl. 

 univerzitetna ˗ več oseb različnih profilov, tudi izvajalci coachinga sami, 

 univerzitetno, 

 VII, izkušnje na področju marketinga, mlada in zavzeta , obvlada moderne distribucijske 

kanale, 

 VII. stopnjo . 

 

Slika 23: Članstvo v društvih/ zvezah  

23,4 % vseh anketirancev je članov Slovenskega coaching združenja, 18,8 % jih je članov 

Slovenskega NLP društva, 9,4 % jih je članov ICF in 56,3 %  ni članov nobenega društva ali 

zveze. 6,3 % vseh vprašanih seje odločilo za odgovor »drugo« (N=67). Tukaj so našteli 

Društvo psihologov Slovenije, SLOVENTA, Društvo za transakcijsko analizo Slovenije 

EATA in  Evropsko združenje transakcijskih analitikov.  
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5.2 Potrditev/ zavrnitev hipotez  

Hipoteza 1: Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank promocije ne uporabljajo. 

Hipotezo smo preverjali z z-preizkusom za delež. Uporabili smo odgovore na sedmo 

vprašanje, ki se je glasilo: Ali pri svojem delu uporabljate promocijo za pridobivanje novih 

strank za coaching? Prag statistične značilnosti smo postavili na 5 %, kot testno vrednost smo 

določili 0,5 (50%) . 

Anketirane coache smo razdelili v dve skupini, in sicer: 

 Skupina 1: Coachi, ki promocijo uporabljajo za pridobivanje novih strank 

 Skupina 2: Coachi, ki promocijo ne uporabljajo za pridobivanje novih strank 

Iz preglednice 1 je razvidno, da statistično značilna večina anketiranih coachev (59,7 %; 

sig=0,042) ne uporablja promocije za pridobivanje novih strank. Hipotezo H1 sprejmemo. 

Preglednica 5: Prikaz skupin glede razlik v mnenju o uporabi promocije za pridobivanje  

novih strank ter rezultat z-preizkusa za delež 

 

 N 
Vzorčni delež Test deležev Sig (2-

stranski) 

Skupina 1 (Da) 27 0,403 0,500 0,042 

Skupina 2 (Ne) 40 0,597     

Skupaj 67 1,000     

 

Hipoteza 2: Usposobljeni coachi, ki imajo pridobljeno vsaj eno strokovno licenco, pri svojem 

delu uporabljajo več elementov promocije. 

Hipotezo smo preverili z t-testom za neodvisne vzorce. Pred preverjanjem hipoteze smo 

anketirane coache razdelili v dve skupini, in sicer (Pregledenica 2): 

 Skupina 1: Bolj usposobljeni coahi (coachi z daljšim časom usposabljanja in priznano 

licenco) 

 Skupina 2: Manj usposobljeni coachi (coachi brez priznane licence) 

Usposabljanja z licenco so bila ovrednotena z dvemi točkami, usposabljanja brez licence pa z 

eno točko. Če so jih našteli več, so se točke temu ustrezno seštele; končne vrednosti so segale 

od 0 do 6, kar smo za namene naše analize smatrali kot številsko neodvisno spremenljivko. 
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Preglednica 6: Delitev coachev glede na vrsto usposabljanja 

Bolj usposobljen coach Manj usposobljen coach 

 NLP Life coach 

 GV Planet Coaching Akademija Intuitivni coach 

 ICF 20 let prakse 

 College of Executive coaching Druga znanja pri delu s strankami 

 Študij TA Transakcijske analize Eergetske tehnike 

 Študij psihologije Energetski trening 

 Barbara Brenan school of healing Iz svojih dolgih lastnih dolgoletnih izkušenj  

Cambridge University Lastne življenjske izkušnje in praksa 

 Certifikacija Renault Slovenija Iz literature o coachingu  

 Famylabovo usposbljanje Opazovanja življenjskih situacij  

 Glotta Nova = NLP  Sistemski coaching 

 Learning coach  Theta hiling 

 EuroPSY certifikacija Tečaji za intuitivni reading 

 Karierni coach Glotta Nova Skupinska supervizija  

 NLP coach  Iz knjig  

 NLP praktik 

  NLP Mojster praktik 

  Študij v tujini 

  Usposabljanje v okviru podjetja 

  Mercuri International     

Med elemente promocije smo šteli elemente prikazane v preglednici 8. 

Preglednica 7: Elementi promocije (odgovori na osmo vprašanje) 

Obveščanje preko znancev (od ust do ust)  

Osebna predstavitev 

  Revije 

    Radio  

    Televizija 

    Klasični časopisi  

   Plakati 

    Udeležba na brezplačnih seminarjih  

 Udeležba na plačljivih seminarjih 

 Direktno obveščanje na domu  

  Reklame v strokovni literaturi  

  Predstavitev ob posebnih dogodkih  

 On line marketing 

   Spletna stran 

   



 

64 

Blog 

    Socialna omrežja 

   Direkten e-mailing 

   Aplikacija – pametni telefon  

 Aplikacija – tablice  

   e-Revija/e  

   e-Knjiga/e        

Iz preglednice 9 je razvidno, da je manj usposobljenih coachev 25 in bolj usposobljenih 42. 

Povprečno število uporabljenih elementov promocije je za manj usposobljene 1,75 

(standardni odklon = 2,61) in za bolj usposobljene 1,65 (standardni odklon = 2,68). 

Preglednica 8: Prikaz skupin glede usposobljenosti anketiranih coachev  

Usposobljenost N Povprečje Std. odklon Povprečna standardna napaka 

 Skupina 1 (manj usposobljen) 25 1,75 2,61 0,53 

Skupina 2 (bolj usposobljen) 42 1,65 2,68 0,42 

Levenov test enakosti varianc kaže, da sta varianci za obe skupini enaki (sig. = 0,750), zato 

smo povzemali rezultate iz prve vrstice. Vrednost t-testa kaže, da med skupinama ni 

statistično značilnih razlik, saj je signifikanca enaka 0,885 in torej presega zahtevano mejo 

p<0,05. Hipotezo 2 zavrnemo. 

Preglednica 9: Rezultat T-test za neodvisna vzorca 

T-test za neodvisna vzorca 

  

Levenov test 

enakosti 

varianc t-test za razliko povprečij 

F Sig. t 

Prostostne 

stopnje 

Sig. (2-

tailed) 

Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za 

povprečje 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

marketing Enakost  

varianc je 

predpostavljena 

0,102 0,750 0,146 65 0,885 0,100 0,686 -1,271 1,471 

Enakost  

varianc ni 

predpostavljena 

    0,147 49,690 0,884 0,100 0,681 -1,268 1,468 
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Hipoteza 3: Več kot 50 % coachev v Sloveniji ne izvaja poslovnega coachinga. 

Hipotezo H3 smo preverili z dvostranskim testom deležev (binomski test). Anketirane osebe 

smo razdelili v dve skupini. Prvo skupino sestavljajo anketirani, ki pri svojem delu izvajajo 

poslovni coaching. Drugo skupino sestavljajo anketirani, ki pri svojem delu izvajajo osebni, 

karierni, življenjski, razvojni, intuitivni coaching in coaching za osebno rast. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je delež anketiranih oseb prvi skupini 35,8 %, delež 

anketiranih oseb v drugi skupini pa 64,2 %.  

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev skupin in test deležev 

 N Vzorčni delež Test deležev p (2-stranski) 

Prva skupina 24 0,358   

Druga skupina 43 0,642 0,500 0,027 

Pri dvostranskem testu deleža je p-vrednost manjša od 0,05 (p=0,000), kar pomeni, da več kot 

50% anketiranih coachev ne izvaja poslovnega coachinga. Hipotezo H3 sprejmemo. 

Hipoteza 4: Več kot 50 % coachev v Sloveniji ne nudi storitve coachinga preko lastnega 

podjetja. 

Hipotezo H4 smo preverili z dvostranskim testom deležev (binomski test). Anketirane osebe 

smo razdelili v dve skupini. Prvo skupino sestavljajo anketirani, ki izvajajo coaching preko 

lastnega podjetja (kot d.o.o., d.n.o, s.p). Drugo skupino sestavljajo anketirani, ki izvajajo 

coaching kot interni coach v podjetju, ki so zaposleni v podjetju, ki nudi coaching za stranke, 

izvajajo coaching za hobi in drugo. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je delež anketiranih oseb prvi skupini 45,5 %, delež 

anketiranih oseb v drugi skupini pa 54,5 %.  

Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev skupin in test deležev 

 N Vzorčni delež Test deležev p (2-stranski) 

Prva skupina 30 0,455   

Druga skupina 36 0,545 0,500 0,039 

Pri dvostranskem testu deleža je p-vrednost manjša od 0,05 (p=0,039), kar pomeni, da več kot 

50% anketiranih coachev ne nudi storitve coachinga preko lastnega podjetja. Hipotezo H4 

sprejmemo. 

Hipoteza 5: Coachi v Sloveniji, ki pri svojem delu uporabljajo promocijo za pridobivanje 

novih strank, najpogosteje coaching izvajajo pri stranki. 

Hipotezo H5 smo preverili z Hi-kvadratom. Iz preglednice 8 je razvidno, da največ (44,4%) 
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anketiranih coachev, ki pri svojem delu uporabljajo promocijo za pridobivanje novih strank 

najpogosteje coaching izvajajo pri stranki (Hi kvadrat =0,638). Hipotezo H5 sprejmemo. 

Preglednica 12: Kontingenčna porazdelitev in hi-kvadrat test 

  

Ali pri svojem delu uporabljate 

promocijo za pridobivanje novih strank 

za coaching? 

Skupaj da ne 

K
je

 n
aj

p
o
g
o
st

ej
e 

iz
v

aj
at

e 
co

ac
h

in
g

? 

pri stranki N 12 12 24 

%  44,4% 30,8% 36,4% 

     

v prostorih mojega 
podjetja 

N 9 18 27 

%  33,3% 46,2% 40,9% 

virtualno, z uporabo 
video conference (Skype, 

MSN in druga socialna 

omrežja) 

N 
3 4 7 

%  
11,1% 10,3% 10,6% 

v knjižnici N 2 1 3 

%  7,4% 2,6% 4,5% 

med športno aktivnostjo N 0 1 1 

%  0,0% 2,6% 1,5% 

Drugo N 1 3 4 

%  3,7% 7,7% 6,1% 

Skupaj N 27 39 66 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Hi kvadrat =0,638     

Likelihood Ratio=0,581     

Hipoteza 6: Coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank uporabljajo obveščanje preko 

znancev, kot način promocije. 

Hipotezo smo preverili z metodo klasifikacije (rangiranja) – uporabili smo Hi-kvadrat, 

Friedmanov test. Glede na vrednost Friedmanovega testa (p=0,000; hi-kvadrat=219,737) 

(preglednica 9) smo 24 podanih načinov promocije razvrstili od številke 1 do 24, (številka 1 

pomeni najbolj pogosta oblika promocije, številka 10 pa najmanj pogosta oblika promocije), 

in sicer : 

 1: obveščanje preko znancev (od ust do ust) 

 2: spletna stran 

 3: socialna omrežja 

 4: osebna predstavitev 

 5: direktni e-mailing 

 6: udeležba na plačljivih seminarjih 

 7: udeležba na brezplačnih seminarjih 

 8: predstavitev ob posebnih dogodkih 
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 9: blog 

 10: drugo 

 11: On-line marketing 

 12: e-novice 

 13: revije 

 14: televizija 

 15: e-knjiga/e 

 16: klasični časopisi 

 17: plakati 

 18: video display (npr. Youtube) 

 19: aplikacija za pametne telefone 

 20: radio 

 21: direktno obveščanje 

 22: reklame v strokovni literaturi 

 23: aplikacija za tablice 

 24: e-revija/e 

Preglednica 13: Rezultat Friedmanovega testa 

Rezultat Število enot 

N 27 

Hi-kvadrat 219,737 

df 23 

Friedman test (sig) 0,000 

Razvidno je, da coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank uporabljajo osebno 

priporočilo kot način promocije. Hipotezo 6 sprejmemo. 

5.3 Ugotovitve raziskovanja  

Z raziskavo smo ugotovili stanje na področju marketinga coachinga v Sloveniji. Osredotočili 

smo se na uporabo promocije med slovenskimi coachi, izvajanje poslovnega coachinga in 

obliko pravnega subjekta s katerim se coachi pojavljajo na trgu, zanimalo nas je kje se 

coaching najpogosteje izvaja in kateri je najpogosteje uporabljen  promocijski pristop med 

slovenskimi coachi. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodologijo, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005). Glede na vrsto raziskave smo imeli premajhen 

vzorec kvalitetnih podatkov, da bi rezultate lahko posploševali. Vzorec smo postavili preveč   

optimistično, izhajali pa smo iz predvidevanja, da je storitev coachinga v Sloveniji dosegla 

višjo raven razvoja kot se je izkazalo in da coache, ki delujejo na tem področju, zanima, kako 
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izvajati marketing svojih storitev. Izhajali smo tudi iz raziskav med slovenskimi coachi v 

preteklosti. Porenta (2012) je imel v svoji raziskavi Coaching v Sloveniji vzorec 20 coachev 

(intervju), Gros (2012) je imela spletno anketiranje in odziv 35 coachev, Đuvelek in 

Boštjančič (2013) pa v spletnem anketiranju vzorec 58. Že raziskava Frank Bresser 

Consulting (2009) je pokazala, da je coaching v Sloveniji v začetni, uvedbeni fazi (v raziskavi 

je sodeloval en coach iz Slovenije), zato smo glede na aktivnosti, ki se od takrat odvijajo v 

slovenskem prostoru, sklepali, da je coaching v Sloveniji presegel fazo uvajanja storitve na trg 

in bo odziv na raziskavo večji. Manjši odziv na sodelovanje v anketiranju in raziskavi gre 

iskati tudi v dejstvu, da je delež coachev, ki se pri svojem poslu ukvarjajo samo s 

coachingom, majhen. Porenta (2012) je v svoji raziskavi ugotovil, da le za 20% coachev, 

vključenih v raziskavo, coaching predstavlja edino dejavnost, ki jo opravljajo. Hkrati pa je 

prišel do ugotovitve, da za 50% coachev vključenih v raziskavo, coaching predstavlja vsaj 

50% njihovih prihodkov. Glede na našteto predpostavljamo, da so rezultati naše raziskave 

dejanski odraz stanja na področju coachinga v Sloveniji.   

Da coachi ne uporabljajo promocije za pridobivanje novih strank, smo ugotovili s potrditvijo 

prve hipoteze – Coachi v Sloveniji za pridobivanjenovih strank promocije ne uporabljajo, saj 

je tako odgovorilo kar 59,7% anketirancev 

Usposobljenost coachev ( s pridobljeno vsaj eno strokovno licenco) ne vpliva na večjo 

uporabo različnih elementov promocije za pridobivanje novih strank. Z zavrnitvijo hipoteze 2 

– Usposobljeni coachi, ki imajo pridobljeno vsaj eno strokovno licenco, pri svojem delu 

uporabljajo več elementov promocije, smo ugotovili, da na raznolikost uporabe promocijskih 

elementov za pridobivanje novih strank za coaching, ni odvisno od licenciranosti in 

usposobljenosti coacha.  

Večina kot polovica anketiranih coachev ne izvaja poslovnega coachinga. To smo potrdili s 

sprejetjem hipoteze 3 – Več kot 50% coachev v Sloveniji ne izvaja poslovnega coachinga. Več 

kot polovica anketiranih coachev izvaja osebni, karierni, življenjski, razvojni in intuitivni  

coaching ali coaching za osebno rast.  

Ugotovili smo, da več kot polovica anketiranih coachev ne izvaja coachinga preko svojega 

lastnega pravnega subjekta (podjetja). S potrditvijo četrte hipoteze – Več kot 50% coachev v 

Sloveniji ne nudi storitve coachinga preko lastnega podjetja, smo prišli do ugotovitve, da so 

coachi zaposleni v podjetjih kot interni (notranji) coachi ali pa coaching izvajajo za hobi in 

drugo. 

Coaching tisti coachi, ki za pridobivanje novih strank uporabljajo promocijo, izvajajo pri 

stranki. To smo ugotovili s potrditvijo hipoteze pet – Coachi v Sloveniji, ki pri svojem delu 

uporabljajo promocijo za pridobivanje novih strank, najpogosteje coaching izvjajao pri 

stranki. Takoj za tem pa sledi, da coachi, ki pri svojem delu uporabljajo promocijo za 

pridobivanje novih strank, coaching izvjajo v prostorih svojega podjetja. 
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Da se osebno priporočilo, tako imenovano »od ust do ust« najpogosteje uporablja kot način 

promocije med slovenskimi coachi, smo potrdili s sprejetjem hipoteze šest- Coachi v Sloveniji 

za pridobivanje novih strank uporabljajo obveščanje preko znancev kot način promocije. 

Sledi mu uporaba spletne strani in različna socialnih omrežij.   

Slovenski coachi za marketing in promocijo storitev coachinga, ne zaposlijo usposobljene 

osebe in ne najamejo storitve na trgu, temveč to večinoma počnejo sami Na odločitev za 

izbiro marketinškega pristopa vpliva cena in poznavanje storitve. Coachi zagovarjajo osebni 

kontakt, tako vse vrste marketinških pristopov brez osebnega kontakta, za njih, izgubijo na 

veljavi. Iz raziskave lahko tudi ugotovimo, da slovenski coachi sodobnih marketinških 

pristopov ne poznajo dovolj dobro in menijo, da so predragi, zato se jih tudi ne poslužujejo. 

Kar nekaj načinov sodobnih  marketinških pristopov coachi niso izbrali in jim torej ne 

predstavljajo uporabne vrednosti (e-revije, aplikacija za tablice, reklame v strokovni literaturi, 

direktno obveščanje na domu, radio).  

5.4 Prispevek k znanosti  

Z magistrsko nalogo smo prispevali k razvoju področja marketinga coachinga v Sloveniji. 

Raziskali in opredelili smo sodobni marketinški pristop v povezavi s coachingom, podali 

smernice za izvajanje sodobnega marketinškega pristopa, predstavili prednosti posameznega 

kanala sodobnega marketinškega pristopa in opozorili na ključne stvari za uspešnost 

izvajanja. Preučili smo marketinški splet 7P in ga pogledali z vidika coachinga, tako smo 

podali usmeritve za vzpostavitev potrebnih elementov marketinškega spleta 7P za slovenske 

coache. Z rezultati raziskave smo pridobili prve podatke na področju marketinga coachinga v 

Sloveniji. Izidi iz raziskave prinašajo tudi nove usmeritve na področju marketinga coachinga, 

ki so koristne za coache v Sloveniji in druge uporabnike sodobnih marketinških pristopov. 

Razvili smo tudi lastni model sodobnega marketinškega pristopa, ki smo ga pomenovali 

digitalni marketinški splet. 
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Slika 24: Digitalni marketinški splet  

Osnova digitalnega marketinškega spleta je (internetna) spletna stran, na katero se navezuje 

osem storitev oziroma aktivnosti:  

 elektronska pošta (e-mail marketing), 

 blog (spletni dnevnik), 

 socialna omrežja, 

 spletni PR, 

 mobilni marketing, 

 SEM (search engine marketing), 

 SEO (search engine optimization). 

Internet je največja tržnica na svetu, ki je dostopna ljudem v razvitem svetu. Ponuja veliko 

različnih možnosti marketinških pristopov, nudi poceni oglaševanje in enostavno spremljanje 

rezultatov aktivnosti. Ni potrebno vložiti veliko denarja za začetek marketinške kampanje, 

potrebno pa je vložiti veliko svojega časa. Digitalni marketing vsebuje zaporedje različnih 

spletnih aktivnosti z namenom da sporočilo doseže čim večje število različnih ljudi. To so 

spletne aktivnosti, ki so dostopne vsakomur, zanje potrebujemo osnovno računalniško znanje, 

dodatno znanje za izvedbo digitalnega marketinga pa je dostopno na internetu ali ga najdemo 

v knjigah z opisano tematiko. Imamo tudi možnost, da storitev digitalnega  marketinga 

najamemo na trgu pri izkušenih strokovnjakih, vendar si tem povečamo stroške za marketing.  

5.5 Usmeritve za marketing coachinga 

Razvoj sodobnega marketinga gre v smeri digitalizacije. Sodobni marketing izkorišča moč 

interneta, deluje hitro in ima neverjetno moč v relacijah med podjetjem in strankami. 

Spletna stran 
izložba, blagovna znamka, vsebina, 

obiskovalci-kupci

Spletno oglaševanje 
Online marketing 

Elektronskapošta 
E-mail marketing 

SEO
Search Engine Optimization 
potencialni kupci izvejo za stran 

SEM
Search Engine Marketing
osebna sporočila na spletu  

Mobilni marketing 

Spletni PR

Blog 

Socialnaomrežja
facebook, twitter, LinkedIn...
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Implementacija digitalnih konceptov v marketinške strategije je postala nuja. Z razvojem 

pametnih telefonov se je ustvarila nova vrsta ciljne skupine, ki jo imenujemo »always on«. Iz 

računalnika in pametnih tablic se aktivnosti strank vedno bolj selijo na pametne telefone in v 

zadnjem času tudi že na pametne ure.  

Za uspešen marketing coachinga, še posebej za vse ki na novo vstopajo v poslovni svet 

coachinga, svetujemo uporabo digitalnega marketinškega spleta. Osnova oziroma nosilec 

digitalnega marketinga je spletna stran, na katero se vežejo druge digitalne tržne poti. Z dobro 

postavljeno spletno stranjo (vizualno in vsebinsko, SEO) vzbudimo interes novih strank. Če 

smo za njih vsebinsko zanimivi, nas bodo začele spremljati in se nam morda pridružile tudi na 

drugih digitalnih tržnih kanalih (socialna omrežja, mobilni marketing). Pridobimo lahko 

njihov kontakt (naslov elektonske pošte), katerega lahko uporabimo v nadaljnjih marketinških 

akcijah. Z dobrim upravljanjem internetne analitike (Google analytics) spoznamo potrebe 

naših strank, katere lahko uporabimo v nadaljnih marketinških akcijah. Pri upravljanju 

digitalnih marketinških akcij moramo biti pozorni tudi na zakonodajo ( Zakon o varstvu 

potrošnikov).  

Glede na raziskavo, da 73,1% slovenskih coachev marketing izvajajo sami, predlagamo 

branje aktualne literature iz tega področja. Najdemo jo pod sodobni marketing, internetni 

marketing, digitalni marketing. Ker trend razvoja na tem področju izjemno napreduje, je 

pomembno da smo seznanjeni z zadnjo aktualno vsebino. Tukaj bi želeli opozoriti, da že 

literatura iz dveh let nazaj mogoče ni več najbolj aktualna in je resnično potrebno slediti 

trendom. 

Celovito znanje iz področja sodobnega marketinga v Sloveniji lahko pridobimo z diplomo iz 

digitalnega marketinga, katero lahko pridobimo z usposabljanjem iz digitalnega marketinga v 

podjetju OpenIT.  

Program usposabljanja sledi predpisanemu učnemu načrtu Digital Marketing Instituta iz 

Dublina, ki ima podružnice v več kot 60 državah sveta in traja 5 dni. Učni načrt se četrtletno 

osvežuje z najnovejšimi vsebinami, metodami in tehnikami. Na ta način je zagotovljeno 

najbolj sveže znanje, ki je v digitalnem marketingu ključnega pomena. Program je 

mednarodno priznan in usklajen z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (raven 5). Izpit se 

opravlja v neodvisnem izpitnem centru Pearson VUE v Sloveniji. Predavanja potekajo v 

slovenščini, literatura in izpit pa sta v angleščini.  

Program pokrije naslednje vsebine:  

 SEO optimizacija spletnih strani, 

 spletna analitika, 

 PPC plačilo na klik, 

 E-mail marketing, 

 družbena omrežja, 
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 partnerski programi, 

 mobilni marketing, 

 »display« marketing, 

 video marketing. 

Celovit študij digitalnega marketinga (dodiplomski in podiplomski) pa nudijo v Zagrebu na 

Visoki šoli Algebra. 

Kot coach pa za celovito izvedbo digitalne marketinške akcije lahko najamemo tudi  

usposobljene strokovnjake v marketinških podjetjih. Ponudnike teh storitev najdemo, če v 

spletni brskalnik vpišemo iskalni pojem »digitalni marketing«. V kolikor pa ne želimo ali 

potrebujemo konkretne marketinške kampaje ampak bi želeli samo svojo spletno strannarediti 

bolj prepoznavno, ponudnike storitev najdemo če v spletniiskalnik vpišemo iskalni pojem 

»optimizacija spletnih strani« ali SEO. 

Sodobni marketing je postal digitalni marketing. Toda digitalni svet ne obstaja ločeno od 

resničnega, zato je kombinacija klasičnega in digitalnega marketinga enako pomembna za 

nastop na katerikolem trgu. Digitalni marketing postaja glavno gonilo v trženjskih strategijah 

večine podjetij.  

5.6 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kot smo že omenili v uvodu empiričnega dela naloge, vsi rezultati raziskave veljajo le za 

merjeni in relativno majhen vzorec. Odziv na vabilo k odgovarjanju na spletni vprašalnik je 

bil žal nizek in kot tak je vzorec dokaj nereprezentativen glede na populacijo coachev v 

Sloveniji.  Za pridobitev rezultatov, ki bi ustrezno prikazali stanje marketinga coachinga v 

Sloveniji, bi bilo potrebno izvesti drugačen način zbiranja podatkov, saj anketiranje tudi v 

dveh poskusih ni bilo uspešno. Zato za nadaljnje raziskovanje predlagamo, da se namesto 

(manj uspešnega) anketiranja (oz. kot dodatek le-temu) izvede kvalitativna raziskava 

intervjuvanja izbranega števila coachev. Medtem ko taka raziskava ne bi omogočala 

statističnih analiz in posploševanja na celotno populacijo, bi dovoljevala poglobljen vpogled v 

delovanje, vsakdanje delo in promocijo coachev ter tako bolj zanesljivo ugotavljala stanje 

marketinga coachinga v Sloveniji. 

Poleg omenjenega, na osnovi ugotovitev naše raziskave, podajamo še naslednje predloge za 

nadaljnje raziskovanje: 

 ponovitev raziskave (z istim vprašalnikom, dopolnjenim po potrebi z novostmi digitalnega 

marketinga) na večjem vzorcu in primerjava rezultatov, da bi lahko ugotovili, kako se 

razvija coaching v Sloveniji, v kateri razvojni fazi je, kaj se dogaja s certifikacijo in 

usposobljenostjo coachev, kako se razvija marketing coachinga v Sloveniji, 

 razviti metodologijo za merjenje učinkovitosti coachinga, ROI, ki bi nadgradila merjenje 
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zadovoljstva s coachingom na emocionalen in subjektiven način, 

 raziskati coaching kulturo v slovenskih podjetjih, kjer uvajajo interne coache, 

 raziskati področje licenciranja in standardov v coachingu (zadnjo je opravila leta 2010 

Barbara Cukjati, revija HRM), 

 raziskati razlike med modalitetami coachinga ( osebni, karierni, življenjski, razvojni, 

intuitivni, coaching za osebno rast itd.), 

 raziskati vpliv kulture Slovencev na zadržano uporabo sodobnih marketinških pristopov.  
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6 SKLEP  

Coaching je ena izmed najhitreje rastočih storitev in je še vedno v porastu v celem svetu. Več 

kot dve tretjini poslovnih coachev sta, po ugotovitvah Frank Bresser Consulting raziskave, 

locirani v Evropski Uniji, ZDA in Kanadi (Frank Bresser Consulting 2009, 7). V Evropski 

Uniji je 80% vseh coachev lociranih v Angliji in Nemčiji.  

V Sloveniji je coaching v začetni razvojni fazi, kar smo glede na odzivnost na anketo in 

izzive, kateri so se pokazali na podlagi rezultatov na področju coachinga v Sloveniji, potrdili 

tudi v naši raziskavi. Izzivi, ki so se pokazali na področju coachinga v Sloveniji, so med 

drugim akreditacija coachev (kdo se lahko imenuje coach), usposabljanje za coache (katera 

znanja in veščine naj vsebuje program za coache, trajanje programa, osnovna izobrazba 

coachev, kdo izvaja coaching usposabljanje), metode in pristopi h coachingu, opredelitev 

modalitet (vrste) coachinga. Vse to si je v viziji svojega dela ob ustanovitvi zastavilo tudi 

Slovensko coaching združenje. 

V raziskavi smo ugotovili, da za razvoj svoje dejavnosti (pridobivanje novih strank) slovenski 

coachi le v manjši meri uporabljajo promocijo, kar smo ugotovili s potrditvijo  prve hipoteze, 

da coachi v Sloveniji za pridobivanje novih strank promocije ne uporabljajo. Rezultati 

raziskave, ki se nanašajo na usposobljenost coachev in njihovo uporabo različnih elementov 

promocije so pokazali, da ni statistično značilnega vpliva usposobljenosti coachev na število 

elementov promocije. To pomeni, da bolj usposobljeni coachi ne uporabljajo večjega števila 

elementov promocije od manj usposobljenih. To smo potrdili z zavrnitvijo druge hipoteze, da 

bolj usposobljeni coachi, ki imajo pridobljeno vsaj eno strokovno licenco, pri svojem delu 

uporabljajo več elementov promocije. Najverjetneje gre to pripisati ugotovljenemu dejstvu, da 

se je največ coachev usposabljalo v Sloveniji in usposabljanja niso usmerjena v podjetniško 

razmišljanje, predvsem kako začeti z lastnimi coaching aktivnostmi, kot tudi temu, da 

coaching ni primarna poslovna dejavnost večine coachev v Sloveniji. 

Da v Sloveniji več kot polovica anketiranih coachev ne izvaja poslovnega coachinga, smo 

potrdili s sprejetjem hipoteze tri. Več kot poslovnega coachinga slovenski coachi izvjajao 

osebni, karierni, življenjski, razvojni, intuitivni in coaching za osebno rast. Tukaj se nam 

pojavi vprašanje, kako slovenski coachi ločijo med posameznimi modalitetami coachinga in 

na podlagi česa so se odločili za opredelitev.  

Anketirani slovenski coachi le tega ne nudijo preko svojega podjetja. To smo potrdili s 

sprejetjem hipoteze štiri, kjer seje pokazalo da je tistih, ki izvajajo interni (coaching za 

zaposlene v podjetju, kjer so zaposleni) ali izvajajo coaching »za hobi« in podobno, več kot 

polovica anketiranih coachev.  

Da coaching najpogosteje izvjajo pri stranki, je izjavila več kot polovica anketiranih coachev, 

ki izvaja promocijo zapridobivanje novih strank. To smo potrdili s sprejetjem hipoteze pet. 
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Sledi izvajanje coachinga v prostorih lastnega podjetja in uporaba sodobnih tehnologij ( 

virtualno, z uporabo video konference, Skype, MSN in druga socialna omrežja).  

Iz naše raziskave je razvidno, da med slovenskimi coachi prevladuje obveščanje preko 

znancev oziroma »od ust do ust«, kar smo potrdili s sprejtjem hipoteze šest. Takoj za tem pa 

sledi uporaba spletne strani in socialnih omrežij. V raziskavi smo tudi ugotovili, da je za 

uspešen coaching izredno pomembno, kako se osebno ujameta coach in njegov klient, kar 

potrjuje pomembnost osebnega stika in potrebnih aktivnosti neposredne promocije med 

slovenskimi coachi. 

Področje coachinga in področje marketinga coachinga imata v Sloveniji veliko možnosti za 

nadaljnji razvoj. Večja uporaba različnih marketinških pristopov med slovenskimi coachi, bi 

lahko pripomogla k hitrejši in večji razvitosti panoge coachinga v Sloveniji. Z bolj 

premišljenim pojavljenjem na trgu, bi se povečala prepoznavnost uporabe coachinga. Z 

razvojem področja usposabljanja coachev, postavitvijo licenciranja in standardov za izvajanje 

coachinga, pa se polegh prepoznavnosti lahko izgradi tudi ugled tega poklica. Ugotavljamo, 

da se na področju coachinga v Sloveniji pojavlja še veliko nerešenih vprašanj (akreditacija 

coachev, kdo je coach, modalitete coachinga, licenciranje, izobrazba coachev, področje 

delovanja in podobno),  odgovore pa bo prinesel razvoj coaching panoge v prihodnosti. 

Menja smo, da bi bilo z večjim poznavanjem in uporabo marketinga na področju coachinga v 

Sloveniji tudi več coachev, katerim bi coaching lahko predstavljal osnovno dejavnost 

preživljanja, tudi kot edini vir njihovih prihodkov.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Marketing coachinga v Sloveniji 

 

Q1 - Pri svojem delu izvajate: 

□ poslovni coaching 

□ osebni coaching 

□ karierni coaching 

□ življenjski (life) coaching 

□ razvojni coaching 

□ intuitivni coaching 

□ coaching za osebno rast 

□ Drugo: 

 

Q2 - Prosim napišite ime institucije (podjetja), kraj in državo, kjer ste opravili 

usposabljanje za coacha: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Q3 - Katero usposabljanje za coacha ste zaključili: 

Možnih je več odgovorov 

□ NLP Master Coach 

□ Coaching Akademija (GV Planet) 

□ College of Executive coaching študij Transakcijske analize 

□ študij psihologije 

□ Drugo: 

 

Q4 - Coaching izvajate: 

□ za svoje podjetje (d.o.o., d.n.o.) 

□ kot samostojni podjetnik (s.p.) 

□ kot interni coach v podjetju 

□ zaposlen v podjetju, ki nudi coaching za stranke 

□ pogodbeno v prostem času 

□ za hobi 

□ Drugo: 

 

Q5 - Kje najpogosteje izvajate coaching: 

□ pri stranki 

□ v prostorih mojega podjetja 

□ virtualno, z uporabo video conference (Skype, MSN in druga socialna omrežja) 

□ v knjižnici 



Priloga 1 

 

□ med športno aktivnostjo 

□ Drugo: 

 

Q6 - Katere metode najpogosteje uporabljate pri coachingu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Q7 - Ali pri svojem delu uporabljate marketing za pridobivanje novih strank za 

coaching: 

□ da 

□ ne 

 

IF (1) Q7 = [1] 

 

Q8 - Katere od spodaj naštetih marketinških pristopov uporabljate pri svojem delu za 

pridobivanje novih strank za coaching: 

Možnih je več odgovorov 

 

□ spletna stran blog 

□ socialna omrežja direkten e-mailing 

□ obveščanje preko znancev (od ust do ust) osebna predstavitev 

□ revije radio televizija 

□ klasični časopisi plakati 

□ udeležba na brezplačnih seminarjih udeležba na plačljivih seminarjih 

□ direktno obveščanje na domu  

□ reklame v strokovni literaturi  

□ predstavitev ob posebnih dogodkih  

□ On line marketing 

□ aplikacija za pametne telefone 

□ aplikacija za tablice 

□ e-revija/e  

□ e-knjiga/e  

□ e-novice  

□ Drugo: 

 

IF (2) Q8 = [Q8a] 

 

Q9 - Napisali ste, da uporabljate spletne strani za marketing coachinga, napišite naslov 

spletne strani: 

___________________________________________________________________________ 
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IF (3) Q8 = [Q8b] 

 

Q10 - Napisali ste, da uporabljate blog za marketing coachinga, napišite ime bloga: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (4) Q8 = [Q8c] 

 

Q11 - Napisali ste, da uporabljate socialna omrežja za marketing coachinga, napišite 

katera: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (5) Q8 = [Q8g] 

 

Q12 - Napisali ste, da uporabljate revije za marketing coachinga, napišite katere: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (6) Q8 = [Q8h] 

 

Q13 - Napisali ste, da uporabljate radio za marketing coachinga, napišite ime radia: 

IF (7) Q8 = [Q8i] 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Q14 - Napisali ste, da uporabljate televizijo za marketing coachinga, napišite ime 

televizije (in oddajo): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (7) Q8 = [Q8i] 

 

Q15 - Napisali ste, da za marketing coachinga uporabljate časopise, napišite ime 

časopisa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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IF (9) Q8 = [Q8q] 

 

Q16 - Napisali ste, da za marketing uporabljate Video display (npr. Youtube), napišite 

ime Video displaya: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (10) Q8 = [Q8r] 

 

Q17 - Napisali ste, da za marketing uporabljate On line marketing, napišite kakšen splet 

uporabljate: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (11) Q7 = [1] 

 

Q19_2 - Katere so za vas prednosti načinov marketinških pristopov, ki jih sami 

uporabljate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IF (12) Q7 = [1] 

 

Q18 - Katere so za vas pomanjkljivosti marketinških pristopov, ki jih NE uporabljate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Q21 - Za ugotavljanje kakovosti in zadovoljstva izvajanja coachinga največkrat 

uporabljate: 

□ pogovor 

□ posredne pogovore (brez direktnega vprašanja o zadovoljstvu) 

□ klasični (papirnati) vprašalnik 

□ on line vprašalnik 

□ Drugo: 

 

Q19 – Za marketing in ugotovaljanje ugleda podjetja uporabljate: 

Možnih je več odgovorov 

□ predstavitvene delavnice 

□ brezplačne delavnice 

□ nagradne igre na spletni strani 
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□ dneve odprtih vrat 

□ Drugo: 

 

IF (13) Q7 = [1] 

 

Q20 - V vašem podjetju marketing za coaching: 

Možnih je več odgovorov 

□ izvajate sami 

□ imate za to zaposleno usposobljeno osebo 

□ najamete storitev promocije na trgu 

□ Drugo: 

IF (14) Q7 = [1] 

 

Q22 - Pri odločitvi za izbiro marketinškega pristopa je za vas najpomembnejše: 

Možnih je več odgovorov 

□ cena 

□ enostavnost uporabe 

□ ciljna publika, ki jo doseže 

□ Drugo: 

 

IF (15) Q20 = [Q20b] 

 

Q23 - Kakšno izobrazbo ima oseba v vašem podjetju, ki se ukvarja z marketingom? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Q24 - Napišite član katerega društva/ združenja/ zveze ste: 

Možnih je več odgovorov 

□ Slovensko coaching združenje 

□ Slovensko NLP društvo 

□ ICF International coaching federation  

□ nisem član društva/ združenja / zveze  

□ Drugo: 

 

XSPOL - Spol: 

□ Moški 

□ Ženski 

 

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate? 

□ do 20 let 
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□ 21 - 40 let 

□ 41 - 60 let 

□ 61 let ali več 

 

XIZ7a91 - Katera je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

□ Brez izobrazbe 

□ Osnovnošolska 

□ Nižja ali srednja poklicna 

□ Srednja strokovna 

□ Srednja splošna 

□ Višješolska izobrazba 

□ Visokošolska 1. stopnje ipd. 

□ Visokošolska 2. stopnje ipd. 

□ Visokošolska 3. stopnje ipd. 
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DAVID SEALEY: VSI MARKETINŠKI KANALI 

Channel Group Marketing Service Transactional Delivery Digital Physical 

Advertorials Advertising Yes    Yes Yes 

Affiliates Partners Yes    Yes  

Aggregator inclusions Advertising Yes    Yes  

Amazon/Ebay store Web Yes  Yes  Yes  

Blog/microblog Social Yes    Yes  

Content marketing Content Yes    Yes Yes 

Desktop app Desktop Yes Yes Yes Yes Yes  

Digital banners and 

signage 

Stores/Advertisin

g 

Yes Yes Yes  Yes Yes 

Display remarketing Advertising Yes    Yes  

Email Email Yes Yes  Yes Yes  

Email signatures Email Yes Yes   Yes  

Events Event Yes Yes   Yes Yes 

Facebook advertising Advertising Yes    Yes  

Facebook page Social Yes Yes   Yes  

Film/TV product 

placement 

TV Yes    Yes  

Forums Social Yes Yes   Yes  

Images & 

Infographics 

Content Yes    Yes Yes 

In-game ads Advertising Yes    Yes  

Influencer outreach Social Yes    Yes Yes 

Interstitials Advertising Yes    Yes  

Kiosks Stores Yes  Yes Yes Yes Yes 

LinkedIn advertising Advertising Yes    Yes  

LinkedIn company 

profile 

Social Yes    Yes  

LinkedIn group Social Yes    Yes  

Local search 

marketing 

Search marketing Yes    Yes  

Loyalty card Stores Yes  Yes  Yes Yes 

Marketing email Email Yes    Yes  

Member get 

member'/Recommend 

a friend 

Social Yes 

   

Yes Yes 

Microsites Web Yes Yes Yes Yes Yes  

Mobile advertising Advertising Yes    Yes  

Mobile app Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  

NFC (Near field 

communications) 

Advertising/Stor

e 
Yes 

 
Yes 

 
Yes Yes 

Paid placements Advertising Yes    Yes  

Paid reviews Advertising Yes    Yes  

Pay per click Search marketing Yes    Yes  

Peer to peer support Social Yes Yes   Yes  

PR Stunts PR Yes    Yes Yes 
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Channel Group Marketing Service Transactional Delivery Digital Physical 

Presentations Content Yes Yes   Yes Yes 

Press releases PR Yes    Yes Yes 

Prizes/Exhibitions Event Yes    Yes Yes 

Product listing 

adverts 

Advertising Yes    Yes  

Push notifications Advertising Yes    Yes  

QR codes Stores Yes    Yes Yes 

Receipts Advertising Yes    Yes Yes 

Relationship 

marketing 

Direct Yes Yes  Yes Yes Yes 

Report sponsorship Content Yes    Yes Yes 

Research paper Content Yes    Yes Yes 

RFID tags Stores   Yes  Yes Yes 

Search engine 

optimisation 

Search marketing Yes    Yes  

Smart 

TV/Xbox/Console 

app 

TV Yes  Yes Yes Yes  

SMS Mobile Yes Yes Yes  Yes  

Songs Advertising Yes    Yes Yes 

Tablet app Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  

Telephone 

automation (IVR) 

Telephone  Yes Yes  Yes  

Transactional email Email Yes Yes Yes Yes Yes  

Twitter account Social Yes Yes Yes  Yes  

Twitter advertising Advertising Yes    Yes  

Video Chat Direct  Yes   Yes  

Videos Content Yes Yes   Yes  

Wearable technology Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  

Webchat Direct  Yes   Yes  

Website via desktop Web Yes Yes Yes Yes Yes  

Website via 

tablet/mobile 

Mobile Yes  Yes Yes Yes  

Wifi Mobile Yes Yes Yes  Yes  

YouTube 'pre-rolls' 

and TrueView 
Advertising Yes 

   
Yes 

 

Youtube channel Social Yes    Yes  

Account team Direct  Yes Yes   Yes 

Barkers Advertising Yes Yes Yes   Yes 

Beermats Print Yes     Yes 

Billboard adverts Advertising Yes     Yes 

Blimps Advertising Yes     Yes 

Bookends' Advertising Yes     Yes 

Brand hijacks Event Yes     Yes 

Brand to hand Advertising Yes     Yes 

Call centre Telephone  Yes Yes    

Carrier bags Advertising Yes     Yes 
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Channel Group Marketing Service Transactional Delivery Digital Physical 

Catalogue Direct Yes     Yes 

Celebrity 

endorsements 

Advertising Yes     Yes 

Concession in larger 

store 

Stores Yes Yes Yes Yes  Yes 

Door-to-doors Advertising Yes Yes Yes Yes  Yes 

Fax Telephone Yes  Yes   Yes 

Field sales agents Direct Yes     Yes 

Hold music Telephone Yes      

In-box ads Advertising Yes     Yes 

Inserts Advertising Yes     Yes 

Jingles Advertising Yes     Yes 

Magazine adverts Advertising Yes     Yes 

Onserts Advertising Yes     Yes 

Partner sales Partners Yes Yes Yes Yes  Yes 

Pop up stores Stores Yes Yes Yes Yes  Yes 

POS displays Stores Yes Yes    Yes 

Postal/White mail Direct Yes   Yes  Yes 

Product packaging Advertising Yes     Yes 

Program sponsorship TV Yes      

Promotional items Direct Yes     Yes 

Radio advertising Advertising Yes     Yes 

Sandwich boards Advertising Yes     Yes 

Signage Stores Yes     Yes 

Smells Stores Yes     Yes 

Sports sponsorship Advertising Yes     Yes 

Stores Stores Yes Yes Yes Yes  Yes 

Street vendor Stores Yes Yes Yes Yes  Yes 

Telephone on hold 

messages 
Telephone Yes 

     

Telesales/marketing Telephone Yes  Yes    

TV advert TV Yes      

Wearables Advertising Yes     Yes 

Vir: Sealey 2015. 
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INSTITUCIJA, DRŽAVA IN KRAJ USPOSABLJANJA COACHEV 

Ime institucije Država Kraj Št. udeležencev 

Transformacija d.o.o. Slovenija Ljubljana  15 

Glotta Nova d.o.o. Slovenija  Ljubljana  13 

Planet GV Coaching akademija  Slovenija Ljubljana  12 

Mastermind akademija Slovenija Nova Gorica 5 

NLB d.d. Slovenija Ljubljana  5 

NLP Inštitut  Slovenija Ljubljana  3 

Wealth Dynamics Anglija   1 

Harmony Hrvaška Pašman 1 

Univerza v Galwayu Irska Dublin 1 

Talentigrup Italija   1 

Goodyear Luxembourg   1 

BMW Academy  Nemčija   1 

Mindsystem Nemčija Muenchen 1 

BMC International Slovenija Maribor 1 

Inštitut IPTA Slovenija Ljubljana  1 

Marjan Ogorevc energijske tehnike Slovenija Ljubljana  1 

PricewaterhouseCoopers Akademija Slovenija   1 

PSA SDI  Slovenija   1 

Raifaissen bank  Slovenija Ljubljana  1 

Rastimo d.o.o. Slovenija Ljubljana  1 

Sledi d.o.o. Slovenija Žalec  1 

Slovensko združenje za management Slovenija   1 

supervizija pod dr. Blanka Tacer Slovenija   1 

NLP Inštitut  Srbija Beograd 1 

Barbara Brenan school of Healing ZDA Florida  1 

Brendan Burchard  ZDA   1 

Christy Whitman International ZDA Las Vegas 1 

David Neagel ZDA Chicago 1 

Elizabeth Purvis Goddess Business 

School ZDA Ilinois 1 

EUMA Češka   1 

Gina de Vee ZDA   1 

Center for Executive coaching     1 

ICF     1 

PCI     1 
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NAJPOGOSTEJŠE COACHING METODE 

Metoda Število uporabnikov 

učinkovito postavljanje vprašanj 12 

GROW 11 

aktivno poslušanje 9 

postavljanje ciljev  6 

kolo ravnovesja 5 

SMART 5 

Feedback 4 

sidranje 4 

S.C.O.R.E. 3 

DILTS piramida 3 

zaznavni položaji 3 

členjenje informacij 3 

Disneyev model 3 

Timeline 2 

CLEAR 1 

energetske tehnike 1 

preokvirjanje 1 

educiranje 1 

življenjske pozicije 1 

flow 1 

group imago 1 

pogajalski model 1 

TA za razlago situacij 1 

členjenje ciljev 1 

kalibracija 1 

diagnostična orodja 1 

SCS 1 

Grid Analiza 1 

swot analiza 1 

life coaching 1 

spreminjanje prepričanj 1 

Push and pull metodi  1 

swish 1 
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