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POVZETEK  

Naloga obravnava možnost trženja izbrane storitve alternativne medicine na slovenskem trgu. 

Osrednji namen naloge je raziskati možnosti trženja izbrane storitve s področja alternativne 

medicine in s pomočjo metode deskripcije, metode kompilacije ter kvantitativne metode 

raziskati dejavnike ožjega in širšega zunanjega okolja. Prav tako smo raziskali možnost 

uporabljanja alternativnih storitev v povezavi z uradno, konvencionalno medicino in prikazali 

razloge za vstop na slovenski trg z izbrano storitvijo, ki predstavlja korak naprej k 

učinkovitosti delovanja medicine in večji izbiri možnosti za zdravljenje ljudi, ki se za svoje 

zdravje odločajo po svoji vesti. Na podlagi praks iz tujine smo primerjali sinergijo delovanja 

alternativne in uradne medicine ter ugotovili, da v slovenskem prostoru kljub neustrezni 

zakonodaji ljudje želijo koristiti različne alternativne metode. Rezultati kažejo, da je vpeljava 

izbrane storitve s področja trženja alternativne medicine smiselna. 

Ključne besede: strategija, management, medicina, alternativna, trženje, okolje, analiza. 

SUMMARY  

The final project work considers the possibility of marketing of the selected alternative 

medicine service in the Slovenian market. The main objective is to explore the possibilities of 

marketing in the field of alternative medicine together with the description method, method of 

compilation and investigate factors of narrower and broader external environment with a 

quantitative method. We have also investigated the possibility of using alternative services in 

conjunction with the official, conventional medicine and show the reasons for entering the 

Slovenian market, which is a step further to the efficiency of medicine functioning and greater 

choice of treatment options for people who make decisions for their health by their own 

conscience. Based on practices abroad, we compared the synergy of alternative and official 

medicine and found out that despite inadequate legislation in Slovenia, people still want to 

benefit from a variety of alternative methods. The results show that the introduction of the 

selected service in the field of alternative medicine marketing makes sense. 

Key words: strategy, management, medicine, alternative, marketing, environment, analysis. 
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1 UVOD  

Zaupanje v uradno medicino je v zadnjih letih zašlo v krizo, zato se je alternativni pristop 

zdravljenja izkazal kot zelo učinkovit način pomoči pri najrazličnejših bolezenskih stanjih. Pa 

vendar v slovenskem okolju zakonodaja še vedno ne dopušča izvajanja določenih 

alternativnih metod, saj ima znanstvena medicina zaradi sklicevanja na avtoriteto 

znanstvenosti med ljudmi visoko spoštovanje. 

Vprašamo se lahko, kako je mogoče, da je kljub hitremu razvoju in veličastnih dosežkih 

sodobne medicinske znanosti alternativna medicina v svojih mnogoterih različicah pri ljudeh 

še vedno priljubljena in se ohranja, četudi mora delovati v ozadju. Pravzaprav vedno bolj 

izstopa iz svoje anonimnosti, ima vedno več privržencev (tudi med poklicnim medicinskim 

kadrom), ob uveljavljeni ali šolski medicini pa je alternativna izbira za mnoge ljudi obeh 

spolov, vseh starosti in družbenih slojev (Zdravstveni vestnik 1989, 111). 

Nove spodbude je alternativna medicina dobila v 60. letih, ko se je na zahodu kot posledica 

»uvoza« vzhodnjaških filozofij in posnemanja njihovega življenjskega sloga razvilo 

zanimanje tudi za vzhodnjaške metode zdravljenja. Nekatere od teh metod so danes že postale 

del šolske medicine in se jih učijo na evropskih in ameriških univerzah (npr. akupunktura, 

akupresura, različne oblike meditacije). Postavlja se vprašanje, ali ni to nov izziv in zadosten 

dokaz, da vendarle ne bi smeli odvreči alternativne medicine zato, ker o njej premalo vemo, 

dokaz, ki lahko prepriča tudi najbolj trmaste dvomljivce (Zdravstveni vestnik 1989, 112). 

1.1 Opredelitev problema 

Organizacija lahko posamezne programe izloča ali spreminja, razvija nove ali se diverzificira 

– bodisi zato, da dosega hitrejšo rast, bodisi zato, da obstane na trgu, ki prehaja v pozno fazo 

zrelosti ali upadanja. Osnovna težava pri snovanju novih programov je odkrivanje prihodnjih 

potreb in želja odjemalcev (Biloslavo 2006, 190–191). 

Vpeljevanje sprememb predstavlja vedno bolj pomembno in dragoceno orodje, ki ga 

organizacija potrebuje za doseganje želenih učinkov, med drugim pa tudi za motivacijo 

zaposlenih. Zaostreni pogoji poslovanja pomenijo, da se mora organizacija hitro prilagajati 

trgu, hkrati pa iskati nove priložnosti. Z novimi načini in drugačnimi pristopi do odjemalcev 

si organizacija pridobiva prednost pred konkurenco. Seveda pa je pomembno, da vpeljavo 

nove storitve ali produkta sprejme tudi trg. Organizacija ima moč, da s poslovanjem in 

marketinško strategijo, ki jo izbere, vpliva na panogo, znotraj katere deluje. Ena od možnosti 

razumevanja strukturiranih priložnosti je Porterjev model petih silnic (Fifield 2008, 43). S 

pomočjo tega modela organizacija pridobi boljše razumevanje dinamike poslovanja, model 

kot kvantitativna metoda pa se zanaša na kvalitativno oceno z osredotočanjem na 

profitabilnost. Seveda je treba razumeti tudi okolje, v katerem organizacija deluje. 
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Tradicionalno definicijo okolja pojasnjuje analiza PEST, ki s političnega, ekonomskega, 

sociološkega in tehnološkega vidika neposredno vpliva na organizacijo (Fifield 2008, 28–29). 

V nalogi bomo obravnavali področje trženja izbrane storitve alternativne medicine na 

slovenskem trgu. Omejili se bomo na proučevanje tradicionalne kitajske medicine (v 

nadaljevanju TKM) v slovenskem okolju. Ne bomo razvijali poslovnega načrta, temveč bo 

poudarek na analizi ožjega okolja in trženju storitve. Ko obravnavamo marketinško filozofijo 

in prakso, je treba poznati okolje, znotraj katerega tržimo (Devetak 2007, 19). Kot ugotavlja 

Kotler (1996, 323), se iskanje idej z vidika koncepta trženja začne s kupčevimi potrebami in 

zahtevami. Rojšek (2002, 2) pa poudarja, da lahko podjetje dolgoročno uresničuje svoje cilje, 

če mu uspe zadovoljiti potrebe potrošnika. 

Zdravstvena stroka bolniku zagotavlja varno in strokovno obravnavo z visoko stopnjo 

zdravstvene oskrbe ter zdravljenje v okviru programa zdravstvenega varstva v Sloveniji, 

skladno z načeli medicinske etike (Zdravniška zbornica Slovenije, 2014). Leibold pa 

ugotavlja: »Za naravno zdravljenje je nemogoče sestaviti natančna pravila, kajti nekaj je za 

nekoga dobro, za drugega pa ne – to je predvsem odvisno od bolnika.« Marsikateri bolnik 

tako raje zamenja zdravnika, kot da bi se odpovedal življenjskim razvadam (Leibold 1990, 

19).  

Komplementarno ali nekonvencionalno zdravljenje danes uporablja vedno več zdravnikov in 

drugih terapevtov v Sloveniji in Evropi. Glavne oblike so akupunktura, homeopatija, 

manualna terapija in zdravljenje z zelišči. Regulativa praks se široko razlikuje; v večini držav 

lahko terapije izvajajo le registrirani strokovnjaki, medtem ko je npr. v Angliji izvajanje praks 

neurejeno. Nemčija in nekatere skandinavske države imajo vmesni sistem. Nujno potrebne 

pravne reforme pa na Nizozemskem in v Angliji že potekajo. Evropske institucije so že začele 

vplivati na razvoj komplementarne medicine. Uskladitev usposabljanja in regulacije praktikov 

pa je postala izziv za prihodnost (NCBI 2015). 

V nalogi bodo prikazani razlogi za vstop na slovenski trg z izbrano storitvijo, ki predstavlja 

korak naprej k učinkovitosti delovanja podjetja in večji izbiri možnosti za zdravljenje ljudi, ki 

se za svoje zdravje odločajo po svoji vesti. Ko se organizacija odloči za uvedbo nove storitve 

na trg, mora imeti določene značilnosti trženja. Ravno ta potek umestitve storitve na tržišče je 

glavni predmet te naloge in bo podrobno obravnavan.  

Kot ugotavlja Jaklič (2002, 1), je zunanje okolje ključni dejavnik, na katerega podjetje nima 

vpliva in ga mora zato dobro analizirati. Sistematične metode zbiranja in procesiranja 

podatkov, ki so ključen del tržnega povpraševanja, predstavljajo temelje raziskovanja trga 

(Devetak 2007, 45). 

Osnovni obravnavani problem v tej nalogi je raziskati, kateri dejavniki širšega in ožjega 

zunanjega okolja na področju trženja storitev alternativne medicine spodbujajo oziroma 
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zavirajo uvajanje izbrane storitve na slovenski trg ter kako s čim manj tveganji na slovenskem 

trgu ponuditi storitev alternativne medicine. 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz več sklopov. Najprej smo raziskali širše zunanje 

okolje, nato ožje zunanje okolje in na koncu predstavili koncept trženja. 

1.2 Namen in cilji 

Namen projektne naloge je preučiti literaturo s področja vstopa na trg, opredeliti trženje 

storitev, opisati pojme, kot so storitev, strategija, trženje, alternativna medicina, uradna 

medicina, primerjati opredelitve pojmov različnih avtorjev s področja analiziranja 

ustreznih trženjskih strategij, analizirati širše in ožje zunanje okolje ter raziskati 

smiselnost trženja izbrane storitve alternativne medicine na slovenskem trgu. 

Cilj zaključne projektne naloge je na primeru izbrane storitve s področja alternativne 

medicine preveriti smiselnost trženja, dejavnike širšega in ožjega zunanjega okolja in 

razviti predloge, povezane z načinom vstopa na trg za storitve TKM. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

 metodo deskripcije (opisovanja): opisovanje dejstev in procesov;  

 metodo zbiranja podatkov, virov in strokovne literature; 

 metodo kompilacije: povzemanje opazovanj, stališč, sklepov drugih avtorjev in lastnih 

spoznanj. 

Teoretični del naloge temelji na analizi internih virov, ki opisujejo strateški management v 

podjetju, in proučevanju sekundarnih javno dostopnih virov ter knjig domačih in tujih 

avtorjev. Glavni uporabljeni metodi sta metodi deskripcije in kompilacije. V empiričnem 

delu naloge smo z analizo okolja preučili vplive okolja na podjetje in pojasnili načine 

trženja izbrane storitve. Postavili smo smernice trženja izbrane storitve, s poudarkom na 

analizah obstoječih virov in manj na analizi izbranih sekundarnih podatkov. Na osnovi 

ugotovitev, spoznanj in poslovne prakse smo s pomočjo anketnega vprašalnika in 

intervjuja razvili predloge, povezane z načinom trženja izbrane storitve. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 
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 zaključna projektna naloga temelji na znanju, ki smo ga pridobili s študijem na Fakulteti 

za management Koper, in znanju, pridobljenem z raziskavami in izkušnjami; 

 razpoložljivost literature s področja zdravstva in razvoja v tej panogi; 

 razpoložljivost in točnost podatkov iz podjetja; 

 podjetje se zaveda pomembnosti vpeljave izbrane storitve na trg in je za izboljšanje 

procesa razvoja storitev tudi zainteresirano. 

Omejili smo se na: 

 eno izbrano obstoječe podjetje; 

 vire podjetja, zaupnost informacij in poslovnih skrivnosti podjetja, ki jih nismo navajali; 

 zbiranje podatkov s pomočjo intervjuja in 

 uporabo javno dostopnih virov. 
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2 DEJAVNIKI OKOLJA PRI VSTOPU IZBRANE STORITVE NA TRG 

Dejavniki okolja so bistvenega pomena predvsem z vidika poznavanja sistema podjetja v 

sedanjem trenutku in prihodnosti. Če makroekonomskih razmer ne poznamo dovolj dobro, je 

analiza ob vstopu na trg nujna. Kos (2011a) znotraj analize poslovnega okolja podjetja 

dejavnike deli na notranje in zunanje, zunanje pa še na mikro in makro. S pomočjo analize 

PEST analiziramo zunanje dejavnike, da bi ugotovili, kakšna je splošna stabilnost okolja. 

Sodobno okolje je nepredvidljivo, kar povečuje stopnjo tveganosti poslovanja, zato mora 

podjetje zelo pozorno spremljati dogajanje v svojem okolju. Analiza dejavnikov omogoča 

razumevanje delovanja podjetja in nakazuje izhodišča za ravnanje, da bo podjetje čim bolje 

poslovalo (Rebernik 2008, 235–236). 

 

Slika 1: Elementi analize PEST 

Vir: Hočevar, Jaklič, Zagoršek 2003, 18. 

Kos (2011a) navaja razširitev analize PEST na analizo PESTLE, pri kateri gre za podrobno 

preučitev dodatnih dveh dejavnikov, pravnih in okoljskih. 
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2.1  Analiza širšega zunanjega okolja in dejavniki vstopa na trg 

Rebernik (2008, 76–77) pojasnjuje, da je za boljše razumevanje širšega zunanjega okolja, v 

katerem podjetje deluje, treba dobro poznati in razumeti posamezne dejavnike. 

Zunanji dejavniki so del vsakega podjetja in kot odsev okolja predstavljajo dane razmere. Te 

se spreminjajo, zato je pomembno, da se jim podjetja do neke mere prilagajajo ali poskušajo 

nanje vplivati (Kralj 1998, 61). 

Strateško načrtovanje v obliki analize poslovnega okolja podjetja je proces, ki ga potrebuje 

vsako podjetje v določenem okolju.  

 

Slika 2: Delitev poslovnega okolja podjetja 

Vir: Jaklič 2002, 3. 

Kotler (1996, 151) trženjsko okolje poimenuje makrookolje, v zvezi s tem pa si lahko 

zastavimo dve temeljni vprašanji: 

 Katere so poglavitne metode za iskanje in prepoznavanje priložnosti v makrookolju? 

 Katera gibanja je treba upoštevati v zvezi z demografskimi, ekonomskimi, naravnimi, 

tehnološkimi, politično-pravnimi in kulturnimi silnicami v makrookolju? 
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2.1.1 Politično-pravni dejavniki 

Politično-pravne dejavnike okolja sestavljajo zakonodaja, delitev moči in nosilci oblasti, 

uprava, sodstvo, ukrepi vlade in določitev političnih ciljev. Zagotavljanje ustreznih pogojev 

poslovanja je le ena od nalog državnih oblasti. Politično okolje analizira pravne, regulacijske 

in druge standarde.  

Kotler (1996, 164) ugotavlja vsakoletno širitev zakonodaje v zvezi s poslovanjem. Novi 

zakoni, ki jih je postavila Evropska komisija, obravnavajo konkurente, standarde, izdelke in 

njihovo zanesljivost ter evropsko trgovinsko menjavo. 

Za tržnike je najpomembnejše poznavanje zakonodaje, ki ščiti konkurente, potrošnike in 

družbo. Podjetja morajo upoštevati obstoječe zakone in določiti etična merila. Kljub temu 

nekateri pravijo, da pravni oddelki preveč vplivajo na trženjske odločitve in da bi si želeli več 

svobode pri odločanju (Kotler 1996, 166). 

2.1.2 Ekonomski dejavniki 

Kos (2011b) pojasnjuje vpliv ekonomskih dejavnikov na poslovanje podjetja, od cenovne 

strategije do cene kapitala in virov, ki posledično vplivajo na lastno ceno. Ekonomsko okolje 

opredeljuje številne karakteristike, ki jih je treba analizirati. Mednje spadajo inflacija, 

brezposelnost, BDP, obrestna mera, cena surovine in energije ter prihajajoče napovedi. 

Pogoji ekonomskega okolja se nenehno spreminjajo in vplivajo na kupno moč, povpraševanje, 

potrošnjo in dobavo. To pomeni, da ima vsaka sprememba v ekonomskem gibanju močan 

vpliv na izid marketinške strategije.  

2.1.3 Sociološko-kulturni dejavniki 

Sociološko-kulturni dejavniki močno vplivajo na trg podjetja in vedenje prihodnjih 

uporabnikov. Okolje namreč oblikuje njihova prepričanja, vrednote in merila. Kotler (1996, 

167) navaja nekatere poglavitne kulturne značilnosti in trende: 

Trajnost temeljnih kulturnih vrednot. Gre za prepričanja in vrednote, ki se prenašajo 

generacijsko, izobraževalne ustanove, cerkev, poslovni svet in politika pa pri njihovem 

obstoju igrajo glavno vlogo. 

Subkulture. Gre za življenjske izkušnje posameznikov ali okoliščine, ki so razlog za 

oblikovanje drugačnih vrednot. Na podlagi posamezne subkulture tako nastanejo novi ciljni 

trgi. 
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Sekundarne kulturne vrednote se sčasoma spreminjajo. Gre za vpliv okolja na ljudi, kot na 

primer pri načinu oblačenja ali spreminjanju kakšnih drugih meril. Kljub trajnosti osnovnih 

vrednot pa se nihanje vseeno pojavlja, kar tržniki pozorno spremljajo in tako določajo 

priložnosti in grožnje.  

2.1.4 Tehnološki dejavniki 

Tehnologija človeku predstavlja močan dejavnik, saj je njegovo navdušenje ali razočaranje 

precej odvisno od tega, kako jo ta sprejema. Kot pravi Kotler (1996, 162), se mnogo podjetij 

ne zaveda ustvarjalnosti in uničevalnosti tehnološkega napredka, kar posledično privede do 

propadlih poslov, zato je bistveno, da podjetja in panoge spremembe upoštevajo in tako 

poskrbijo za obstoj tudi v prihodnosti. 

Kos (2011b) ravno tako poudarja pomembnost analiziranja inovacij in številnih drugih 

tehnoloških dejavnikov, kot so npr. hiter prenos tehnologije, splošno tehnološko stanje, 

dostopnost, splošen odnos do informacijske tehnologije ipd.  

2.2 Analiza ožjega zunanjega okolja 

Pri analizi ožjega zunanjega okolja obravnavamo nekaj glavnih sestavin, ki imajo vpliv na 

organizacijo. Jaklič (2002, 1) poudarja vključevanje sil in njihovega vpliva na podjetje. Teh 

sil je v okolju več, v okviru zaključne projektne naloge pa bo obravnavano panožno okolje, 

kamor spadajo konkurenti, uporabniki – kupci, dobavitelji in substituti. 

 

Slika 3: Zunanje poslovno okolje podjetja (Hunger in Wheelen) 

Vir: Hunger, Wheelen 1996, 11. 
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Pučko (2003, 112) navaja povezanost ožjega okolja s panogo, s katero se organizacija 

ukvarja, hkrati pa to predstavlja tudi prodajni konkurenčni trg. Zaradi tega morata biti cilj in 

privlačnost panoge v podjetju naravnana tudi na analizo trga. 

Kako razvita je panoga, ki je odvisna od uspešnosti poslovanja, pogojuje njena privlačnost. 

Pri členitvi in analizi dejavnikov privlačnosti velja za najbolj učinkovito orodje Porterjev 

model konkurenčnih silnic. 

2.2.1 Uporabniki 

Uporabniki – kupci so osebe, ki uporabljajo ali bodo uporabljale izdelek ali storitev. 

Največkrat so prav uporabniki tisti, ki predlagajo nakup in sodelujejo pri opredelitvi 

značilnosti izdelka ali storitve. Po predvidevanjih nekaterih tržnikov so najmočnejši vplivi 

ekonomske narave, saj kupci dajejo prednost dobavitelju, ki ponuja najnižjo ceno ali najboljši 

izdelek oz. storitev. Drugi spet menijo, da se kupci odzivajo predvsem na osebne dejavnike, 

kot so naklonjenost, pozornost ali izogibanje tveganju (Kotler 1996, 209–210).  

2.2.2 Dobavitelji 

Dobavitelji so osebe, ki podjetju dobavljajo blago ali zanj opravljajo storitve. Po določitvi 

optimalne lastnosti izdelka ali storitve, ki jo določi tehnična skupina, se pripravi natančno 

sestavljen opis pomembnih značilnosti. Ta uporabniku omogoča, da blago zavrne. Tako lahko 

tudi dobavitelj analizo vrednosti izdelka ali storitve uporabi kot orodje pri pozicioniranju, ko 

želi dobiti posel. Če se vključi dovolj zgodaj in mu uspe vplivati na zahteve kupca, ima 

ponudnik dobre možnosti na stopnji izbire dobavitelja (Kotler 1996, 217). 

Kot pravi Jaklič (2002, 329), pa izraz dobavitelj ne pomeni le dobaviteljev surovin in 

materiala, ampak tudi donos znanja, usposobljenost kadra in kapitala. 

2.2.3 Substituti 

Substituti so nadomestni proizvodi ali storitve, ki jih nudi podjetje, in so poleg podjetij v 

panogi in potencialnih novih podjetij še dodatna konkurenca. Predstavljajo grožnjo, saj lahko 

kupca zaradi privlačnejših cen in funkcionalnosti preusmerijo v nakup. 

Ko ocenjujemo nadomestne proizvode ali storitve, je pomembno osredotočanje na: 

 stroške, ki nastanejo, ko zamenjamo dobavitelja; 

 želje uporabnikov v zvezi z določenim izdelkom in 

 cene substitutov. 
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Porterjev model prikazuje substitute kot storitve, ki problem v panogi rešujejo na enak način, 

čeprav so rešitve drugačne. Če se cena substituta spremeni, to predstavlja potencialno grožnjo, 

saj je možnost izbire za potencialne uporabnike večja. Verjetnost, da se cena spremeni, je 

toliko večja, kadar določen izdelek velja za substitut, s tem pa podjetje onemogoči dvig cen v 

primarnemu podjetju. Tako lažje sklepamo, da je za omejitev dobičkonosnosti kriva vpeljava 

substitutov (Kos 2007). 

2.2.4 Konkurenti 

Vedno večja tekmovalnost tujih in domačih konkurentov je v podjetjih povzročila izrazito 

konkurenčnost in posvečanje pozornosti konkurentom in ciljnim skupinam. 

Kotler (1996, 242) omenja konkurenčnost tistih podjetij, ki s podobno ponudbo zadovoljijo 

potrebe enakih uporabnikov. Zaradi tega mora biti podjetje pozorno na konkurenco, ki nudi 

nove poti. Prava tržna naravnanost velja za tista podjetja, ki znajo prihodnje in obstoječe 

uporabnike in konkurenco obdržati v ravnovesju.  

Michael E. Porter je leta 1980 kot pomoč pri analizi konkurence razvil zanimiv model, znotraj 

katerega s pomočjo petih silnic oblikuje konkurenco. Te so: 

 nov vstop podjetja, 

 konkurenca, 

 pogajalska moč kupcev, 

 pogajalska moč dobaviteljev,  

 substituti. 

Naloga managerjev je, da ugotovijo, kako spremembe petih sil vplivajo na priložnosti in 

nevarnosti za podjetje ter kako se podjetje z ustrezno strategijo odziva na spremembe. Druga 

možnost pa je, da managerji ugotovijo, kako lahko podjetje samo s svojo strategijo spreminja 

eno ali več od petih sil v svojo korist. 
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Slika 4: Porterjev model konkurenčnih sil (Hill in Jones 2009, 40) 

Cilj Porterjevega modela petih silnic je, da podjetja najdejo položaj v panogi, iz katere se 

lahko najbolje branijo proti konkurenci in vplivajo nanjo (Porter 1980, 4). 

2.3 Strategije vstopa na trg 

Velik izziv za podjetje je njegova širitev poslovanja. Strategija vstopa na trg je ključen 

element, ki mora biti skrbno pripravljen, kajti od prave strategije sta odvisna lažji prodor do 

uspešnega poslovanja in zmanjšano tveganje delovanja. Po izbranem trgu je treba najti 

primeren način za vstop (Kotler 1996, 416). 

Pozornost strateškega načrtovanja je usmerjena na okolje, v katerem se podjetje nahaja, zato 

jo je treba nameniti tudi poznavanju sprememb in razvoju strateških usmeritev za 

konkurenčnost podjetja. Strateško načrtovanje temelji na načrtovanih ciklih, primernih 

načrtovalnemu obdobju. Čisto racionalnost, ki omaga pred kompleksnostjo, so dopolnili 

mehkejši ustvarjalni pristopi, občutek, intuicija, zdrava pamet in podobno. Iz načrtov so 

izginile nesmiselne podrobnosti, postali so predvsem splošna vodila, sprotno spreminjanje in 

dopolnjevanje strategij je postalo sprejemljivo (Biloslavo 2006, 49). 

Tavčar (2006, 177) opozarja, da mora načrtovanje v organizaciji vključevati določanje ciljev 

in udejanjanje strategije za doseganje ciljev. Sestavine strategije naj bodo skladne med seboj, 

strategije pa naj bodo usklajene s cilji. 
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3 OPIS ALTERNATIVNE MEDICINE IN STORITEV 

V Sloveniji je v Zakonu o zdravilstvu (2007) zdravilska dejavnost opredeljena kot dejavnost, 

katere namen je izboljšanje zdravja uporabnikov, ki iščejo tovrstne storitve, opravljajo pa jo 

zdravilci. Temelji na zdravilskih metodah, dejavnost kot taka pa je povezana s številnimi 

ukrepi, katerih bistvo je način ohranjanja in izboljšanja zdravja. Sistemi, ki jih uporabljamo 

kot zdravilsko dejavnost, so: 

 tradicionalno kitajsko zdravilstvo, 

 ajurveda, 

 tradicionalno indijsko zdravilstvo,  

 homeopatija in 

 druga zdravilstva. 

Alternativna medicina ni nekaj, kar zlahka zanikamo, saj so učinki njenega delovanja za 

marsikaterega uporabnika zelo pozitivni ali tudi negativni, medtem ko so številni drugi 

uporabniki še vedno zvesti uradni medicini, kljub temu pa nekateri od teh še vedno dopuščajo 

možnost uporabe alternativnih metod zdravljenja. 

3.1  Kaj je alternativna medicina 

V Slovenskem medicinskem slovarju (2002, 45) je alternativna medicina opredeljena kot 

medicina, ki za ugotavljanje in zdravljenje bolezni uporablja znanstveno nepreverjene 

metode, temelječe na tradiciji in verovanju. Zajema široko paleto tehnik in metod in se od 

uradne medicine razlikuje na podlagi pristopa, največkrat predstavlja vzporedno obliko 

zdravljenja. Prepričanje, na katerem alternativna medicina temelji, je vzpostavitev porušenega 

stanja nazaj v prvotno ravnovesje. Njen holistični značaj zdravi štiri vidike telesa: dušo, 

čustva, um in telo. Glavno načelo je aktivirati sposobnost samozdravljenja (Svetloba 2015). 

3.2  Vrste storitev alternativne medicine 

Leta 2007 je bil v namen uveljavljanja alternativne medicine v Sloveniji izdelan predlog 

zakona, predložen ministrstvu za zdravje. Pot do konvencionalne medicine so v Sloveniji 

zaenkrat našli TKM – tradicionalna kitajska medicina, ajurveda – tradicionalno indijsko 

zdravilstvo, homeopatija, bioenergetsko zdravljenje, bioresonanca, zeliščna medicina, 

kiropraktika, osteopatija in druga zdravilstva (Wikipedia 2010). 

3.2.1 Konvencionalno zdravljenje  

Pri konvencionalnem zdravljenju gre predvsem za ukrepe proti bolečini in proti vnetjem v 

obliki zdravil. Uradna medicina v večini primerov ne upošteva povezave med telesom in 
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umom, kljub dejstvu, da so čustva in podzavest močno vpleteni v razvoj številnih bolezni. 

Konvencionalno zdravljenje upošteva način, pri katerem ob določeni diagnozi bolezni in 

njenem patofiziološkem ozadju predpiše ustrezna zdravila brez celostnega vpogleda v 

človeka. Če torej pacient dobi zdravilo, se simptomi takoj, ko zdravilo popusti, ponovno 

pojavijo. Jedro bolezni ostane nedotaknjeno. Kot izredno učinkovito pa se konvencionalno 

zdravljenje še danes pokaže v obliki operativnih kirurških posegov, ko je zdravstveno stanje 

človeka že tako šibko, da je potrebna intervencija drugačne vrste (Vovk 2016). 

3.2.2 Nekonvencionalno zdravljenje 

Zakonska ureditev uporabe nekonvencionalne medicine je v Sloveniji še precej nedorečena. 

Zagovorniki uradne medicine in konvencionalnega zdravljenja se opirajo na dejstvo, da je 

medicina podprta z merljivimi, fizičnimi dokazi, medtem ko se nekonvencionalna medicina in 

zdravljenje osredotočata na individualno celoto ter premise zdravega čustvovanja in 

sprejemanja samega sebe, s pomočjo katerih človek sam sproži proces lastnega zdravljenja. V 

obeh primerih pa je cilj enak – izpopolnitev zdravja. 

3.2.3 Komplementarno zdravljenje 

Komplementarna medicina ne more nadomestiti uradne, zato jo opredeljujemo kot dopolnilno 

zdravljenje, kjer ne gre le za zdravljenje z alternativnimi metodami, ampak se poleg 

klasičnega zdravljenja uporabljajo tudi komplementarne metode (Wikipedia 2010). 

Po objavljeni študiji se vedno več ljudi zateka h komplementarnim oblikam zdravljenja, zato 

bi bilo priporočljivo, da se strokovno zdravstveno osebje zaveda učinkovitosti dopolnilnih 

metod zdravljenja. Prehransko zdravljenje, zelišča, bioresonanca in homeopatija, bioterapija 

in vizualizacijske tehnike so področja, kjer bi medicinska stroka lahko pridobila ustrezno 

izobrazbo, zgolj za blaginjo bolnih ljudi. Ker za omenjena področja obstajajo dokazi o 

učinkovitosti, bi bilo dodatno razumevanje tovrstnega zdravljenja še toliko bolj učinkovito 

(Dimic 2016).   
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4 ANALIZA TRŽENJA IZBRANE STORITVE ALTERNATIVNE MEDICINE V 

SLOVENIJI 

Zahtevnost uporabnikov narašča, zato učinkovite storitve zahtevajo kakovostno trženje. 

Proces trženja vključuje temeljito raziskavo, znanje in učinkovito izpeljavo strategije trženja. 

Nedvomno lahko trdimo, da je trženje storitev zahtevna naloga, saj je od tega odvisna 

dobičkonosnost podjetja. 

Organizacije se potegujejo za obstanek in uspešnost v menjalnih razmerjih, ki temeljijo na 

primernem zadovoljstvu udeležencev z menjavo in na zaupanju, da bo tako tudi v prihodnje. 

Trženje je mogoče razvrščati po panogah, okoljih, konkurenci, tržiščih ali po namenu uporabe 

proizvodov. V bruto domačem proizvodu srednje- in visokorazvitih dežel imajo storitve 

približno dvotretjinski delež, ki raste s stopnjo razvitosti (Tavčar, 2006). 

4.1 Opis izbrane storitve alternativne medicine 

Gre za trženje storitev alternativne medicine s področja tradicionalne kitajske medicine 

(TKM). Izbrano podjetje, s pomočjo katerega bomo proučevali globino trga in pripravljenost 

storitve, je Alternativne oblike zdravljenja, Andreja Ročnik, s. p. (v nadaljevanju podjetje 

TKM). O storitvah njihovega delovanja si lahko preberete na njihovi spletni strani 

www.kitajskamedicina.si/content/celje. 

Petar Papuga,1 dr. med., specialist za akupunkturo, TKM deli na pet enakovrednih delov 

(Papuga 2016): 

 akupunktura,2 

 prehrana, 

 masaža tui-na in akupresura,3 

 zeliščarstvo (fitoterapija), 

 tai ji quan, qi gong.4 

Med metode TKM spadata tudi moksibustija5 in ventuze.6 TKM je zapleten, a hkrati preprost 

sistem, ki človeka – vključno s čustvi – obravnava celostno, kar je njena prednost pri 

                                                 

1 Praktik TKM iz Komende, ki je svoje znanje pridobival v Evropi in na Kitajskem. Je eden najbolj 

znanih slovenskih izvajalcev metod tradicionalne kitajske medicine in zelo cenjen v krogu ljudi. 

2 Metoda zabadanja iglic v akupunkturne točke na telesu, namenjena pretoku vitalne energije z 

namenom vzpostavitve ravnovesja v telesu. 

3 Masaža za krepitev imunskega sistema in harmoničnega pretoka življenjske energije v telesu. 

Vključuje akupresuro, kar pomeni pritiskanje na akupresurne točke na telesu. 

4 Zdravilna veščina, ki temelji na osredotočanju dihanja in gibanja telesa. 

5 Terapija, pri kateri se s tlečo cigaro iz pelina pregrevajo mesta tik nad akupunkturnimi točkami, pri 

čemer toplota prodira v notranjost mišice. 
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odkrivanju bolezenskih stanj. TKM je ena tistih alternativnih storitev, ki si v slovenskem 

prostoru prizadeva za povezovanje z uradno medicino. Med glavne metode zdravljenja v 

TKM spadajo akupunktura, masaža tui-na in akupresura, aurikuloterapija, refleksoterapija, 

terapija z zdravilnimi snovmi, moksikacija, uporaba vakuumskih kozarcev – ventuz in 

dietetika. Glavni cilj vseh omenjenih metod je vzpostavitev ravnovesja v človeškem telesu 

(Wikipedia 2015). 

Tradicionalno kitajsko zdravilstvo sega v 8. stoletje pr. n. št., izraženo pa je skozi 

uravnoteženost jina in janga, ki predstavljata žensko in moško načelo. Delovanje obeh 

vidikov se kaže prek dvanajstih meridianov v telesu, po katerih energija teče v telo, in je 

povezano s petimi elementi – vodo, zemljo, lesom, ognjem in kovino, ki jih TKM povezuje s 

petimi najpomembnejšimi organi v telesu – jetri, vranico, srcem, ledvicami in pljuči, ki 

delujejo s parnimi organi in jih je ravno tako treba upoštevati. Nepravilno delovanje notranjih 

organov je vzrok vseh težav, pri čemer je bistvenega pomena vzpostaviti uravnoteženost v 

telesu na način podkrepitve in spodbujanja šibkega organa k zdravemu delovanju (Golubov 

2015). 

 

Slika 5: Pet elementov v povezavi z notranjimi organi v telesu  

Vir: Dao TKM 2016. 

Povezanost petih elementov s petimi najpomembnejšimi notranjimi organi v človeškem telesu 

predstavlja kompleksen sistem medsebojnega sodelovanja, med seboj pa se povezujejo na 

podlagi štirih ciklusov, po načelu, da »močnejši podpira šibkejšega«. 

Pomembno je omeniti, da je TKM ena tistih alternativnih storitev, ki si v slovenskem prostoru 

prizadeva za povezovanje z uradno medicino. Akupunktura je kot del TKM najpogosteje 

uporabljena metoda, v Sloveniji pa jo kot protibolečinsko terapijo uporabljajo tudi anestezisti 

znotraj javnih zdravstvenih zavodov, saj je v splošni medicini sprejeta (Ročnik 2010). 

                                                                                                                                                         

6 Okrogli kozarci, v katerih se z zažiganjem zraka ustvari podtlak, nato pa jih postavimo na telo; tako 

se izboljša pretok vitalne energije v telesu. Najpogosteje jih uporabljajo športniki proti bolečinam. 
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4.1.1 Ekonomska dodana vrednost izbrane storitve alternativne medicine 

Dobiček iz poslovanja je kot temelj uspešnosti podjetja povezan z merjenjem in 

povečevanjem vrednosti.  

Največja dodana vrednost TKM je zdravljenje vzrokov bolezni in dojemanje človeka kot 

celote. Osebni odnos zaposlenih je ogledalo odnosu zdravnika do pacienta, profesionalnost, 

prijaznost in naklonjenost pa pomenijo veliko več kot samo fizično obravnavo pacienta (TKM 

2016, Priloga 2). 

4.1.2 Možnost razvoja izbrane storitve alternativne medicine 

Zaradi vedno večjega nezaupanja v konvencionalno zdravstvo se ljudje pogosteje obračajo k 

alternativnim oblikam zdravljenja. Vizija izbrane alternativne storitve, tj. TKM, je v roku 

nekaj let razširiti storitev v Sloveniji na način osveščanja ljudi o akupunkturi in njenih 

blagodejnih učinkih na telo ter dobrih učinkih in rezultatih, ki jih TKM ima in daje (TKM 

2016). 

Prihodnost razvoja izbrane metode je obetavna, saj se ljudje zaradi učinkovitosti delovanja 

akupunkture, ki je najbolj znana metoda TKM, vedno bolj zatekajo k tovrstnemu zdravljenju, 

razlog za dodatno zaupanje pa daje še potrditev uradne medicine.   

4.2 Zakaj izbrati storitev alternativne medicine 

Spoznanje, da uradna medicina bolnikom ne dovoljuje zadostnega sodelovanja v procesu 

odločanja zdravnikov, je v zadnjem času privedlo do nezadovoljstva pacientov, saj se jim zdi, 

da so obravnavani kot predmeti. Vključno s tem se pojavljajo nepravilnosti, kot so nezadostna 

usklajenost zdravnika s potrebami bolnika, nezmožnost bolnikov, da bi v zadostni meri 

izrazili svoje želje in potrebe, ter nedostopnost zdravnikov (Gale 2005). 

Ljudje posledično ne dajejo več prednosti konvencionalnemu zdravljenju, saj si kot 

posamezniki vsi želijo celostne obravnave, kar je tudi razlog, da se je zdravljenje s pomočjo 

drugih alternativnih oblik zdravljenja v zadnjih letih povečalo. 

Analiza, ki jo je na podlagi svojih strank opravilo podjetje Kitajska medicina v Celju, kaže, da 

največ novih strank prihaja zaradi priporočila znancev, prijateljev in družine. Ključni razlogi 

za uporabo alternativnih metod TKM so dobri rezultati, oseben odnos in dostopnost zdravnika 

(TKM 2016). 
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4.3 Kako ponuditi in izvajati trženje alternativne medicine 

Za posredovanje storitve je potrebna podrobna opredelitev. Ponudniki storitev se v nekaterih 

primerih bistveno razlikujejo, med drugim tudi v svojih ciljih. Povsem jasno je, da so 

programi za trženje bolnišnice drugačni od programov za trženje zasebnih alternativnih 

storitev.  

Kotler (1996, 465–471) poudarja pomembnost ponudbe »vrhunske tehnologije« in 

»vrhunskega pristopa« strokovnjakov ter ostalih izvajalcev zdravstvenih storitev. Izkustvo in 

kakovost sta po pomembnosti v samem vrhu domene zdravstvenih storitev. Ena od posledic 

je, da se uporabniki zanašajo na informiranje od ust do ust, druga je, da se ozirajo na cene, 

osebje in fizične znake, na ta način pa ocenijo kakovost uporabe storitve, in tretja posledica je, 

da v primeru zadovoljstva razvijejo lojalnost do ponudnika (Kotler 1996, 465–471). 

Povezava pacienta z zdravnikom igra ključno vlogo pri zaupanju in procesu zdravljenja. 

Alternativna medicina v splošnem nudi človeku holistični pristop, ki mu omogoča vpogled v 

zdravstveno stanje ne le z vidika simptomov, kot to počne uradna medicina, temveč tudi 

iskanja vzrokov bolezenskega neravnovesja v telesu, ki poleg ostalih vključuje tudi podrobno 

obravnavanje duševnih stanj že iz otroštva. Pogoj za učinkovito oglaševanje je v primeru 

alternativnih metod zdravljenja povezava zdravnika s pacientom.  

Izkazalo se je, da med običajnimi oblikami oglaševanja z letaki, na portalih s kuponi, po radiu 

in člankih v revijah, s pojavljanjem na spletnih socialnih omrežjih, z obveščanjem po 

elektronskih sporočilih, nagradnimi igrami in darilnimi boni v primeru trženja storitev TKM 

najboljše rezultate prineseta prodaja kuponov, še bolj pa pogovorne oddaje, saj si gledalci na 

ta način lažje ustvarijo vtis o zdravniku. Zdravnik v obliki lastnega oglaševanja v medijih 

motivira bodoče odjemalce, da si sami ustvarijo oceno kakovosti storitve, ki jo zaposleni 

ponuja. Ker izvajalci alternativne medicine potencialnemu bolniku nudijo celosten pristop, je 

smiselno, da si tudi pacient z neposredno sliko ustvari jasen občutek ter se s pomočjo 

intuitivnega in tehtnega razmisleka odloči, ali bo postal koristnik alternativnih oblik 

zdravljenja (TKM 2016). 

4.3.1 Možnosti financiranja izbrane storitve alternativne medicine 

Financiranje programov zdravstvenih storitev je povsod po svetu pomemben dejavnik, zato 

mu posvečajo veliko pozornost (Toth 2003, 240). Začetek posla, ki izhaja iz predpostavke o 

večji vsoti denarja, od katere se bo najelo prostore in opremo, plačalo zaposlene in živelo v 

upanju na čim boljšo prodajo, je marsikdaj neuspešen. Uspešni podjetniki so usmerjeni v 

strategijo hitre in cenejše tržne vrednosti, posledično pa želijo z manj stroški povečati prodajo. 

Začne se pri »zategovanju« podjetnika, kjer podjetje dobi vsa lastna sredstva, plača iz tekoče 

službe pa predstavlja investicijo v novo idejo, brez drugih nepotrebnih stroškov. Najbolj 
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smiselna strategija trženja ravno tako vključuje zategovanje stroškov, podjetnik začne storitev 

ali produkt tržiti po svoji socialni mreži, prve stranke pa skuša pridobiti z gverilskim 

marketingom, katerega cilj je z manj sredstvi pridobiti uporabnike, od njih prejeti plačilo, pri 

dobaviteljih pridobiti čim boljši plačilni rok, razliko pa investirati v rast in razvoj novega 

posla. Vsak podjetnik mora najprej razmišljati o tem, kako bo čim prej prišel do prvih strank s 

čim nižjimi stroški (Kos 2011). 

Podjetje TKM je idejo o koriščenju alternativne storitve razvilo s pomočjo dobička iz že 

obstoječega družinskega podjetja in tako uporabilo notranje vire financiranja. Izjemno 

zanimanje za kitajsko zdravilstvo in njegova učinkovitost sta bila odskočna deska za odprtje 

novih poslovalnic tudi drugod. Od leta 2007, ko so odprli prvi center TKM v Mariboru, se je 

alternativna storitev širila še v tri druga mesta v Sloveniji, in sicer v Koper, Ljubljano in 

Celje.  

4.4 Analiza širšega zunanjega okolja in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne 

medicine v Sloveniji 

Analiza širšega zunanjega okolja je prvi od štirih korakov, ki spadajo k izdelavi analize SPIN. 

Gre za analiziranje družbenopolitičnega položaja države, stanja gospodarstva, kulturno-

socialne razmere, naravno okolje itd., pri čemer je smiselno opredeliti le tiste ključne 

dejavnike, ki vplivajo oziroma bodo tudi v prihodnosti najverjetneje vplivali na podjetje. 

Pomembno je zbirati prave informacije in z ustreznimi metodami napovedovati trende za 

izbrane dejavnike (Tavčar 1999, 175). 

Jaklič (1994, 14–18) loči med štirimi glavnimi zunanjimi poslovnimi okolji (ekonomskim, 

političnim, družbenim in tehnološkim), zunanje okolje pa v splošnem deli na širše zunanje 

okolje in okolje delovanja podjetja ter eno notranje, pri čemer uporablja kulturo organizacije.  

Pri analizi širšega zunanjega okolja se glede na dejavnost podjetja osredotočamo na politično-

pravne dejavnike, ekonomske dejavnike, sociološko-kulturne dejavnike in tehnološke 

dejavnike. 

4.4.1 Politično-pravni dejavniki in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne 

medicine v Sloveniji 

Leta 2007 je bil sprejet Zakon o zdravilstvu, ki pa v praksi ni zaživel tako, kot so načrtovali. 

Predvideval je ustanovitev zdravilske zbornice, katere osnovni namen naj bi bila jasna 

postavitev meje med zdravilstvom in uradno medicino. Pa vendar se je oblikovanje zdravilske 

zbornice izkazalo za težavno nalogo. Po pojasnilu nekdanjega direktorja Direktorata za 

zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje Janeza Remškarja se je izkazalo, da so skupine 
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zdravilcev številčno tako različne, da bi bila sestava skupščine zdravilske zbornice popolnoma 

neuravnotežena (Zgonik 2010). 

Nekateri sistemi in metode nedvomno posegajo na področje zdravstvene dejavnosti, nekateri 

pa ne. Akupunktura kot sestavni del TKM v tem primeru predstavlja del zdravstvene 

dejavnosti, saj jo lahko izvajajo tudi zdravniki (Amandma zakona o zdravilstvu, 2007). 

V Sloveniji so akupunkturo začeli uvajati v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in zdraviliščih 

konec 70. in v začetku 80. let. 

4.4.2 Ekonomski dejavniki in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne medicine v 

Sloveniji 

WHO poudarja uspešno uporabo tradicionalnega zdravljenja za odpravo bolezni kot 

preventivo za splošno boljše počutje. Leta 1998 je Ameriški zdravstveni inštitut7 potrdil 

učinkovitost akupunkture, pri kateri gre za uporabo sterilnih igel, ki so pri odpravljanju 

bolečin in slabosti veliko bolj učinkovite, slabih stranskih učinkov pa ima manj kot terapije, ki 

jih izvaja uradna medicina (Kernc 2006). 

Ponudba in povpraševanje sta ključna ekonomska dejavnika, na podlagi katerih lažje 

opredelimo ciljno skupino. Z zdravjem imamo vsi slej ali prej težave, na podlagi pogovora z 

vodstvom podjetja Kitajska medicina pa povpraševanje po akupunkturi, ki je glavni del TKM, 

ravno zaradi tega iz leta v leto narašča.  

TKM se izvaja že 5.000 let in predstavlja osnovo današnje uradne medicine. Ko govorimo o 

ciljni skupini, so to večinoma ljudje, ki imajo ginekološke težave, bolečine v ramenih, išias, 

težave z želodcem itd., športniki, alternativci in tudi tisti, ki si želijo splošnih masaž (TKM 

2016). 

4.4.3 Sociološko-kulturni dejavniki in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne 

medicine v Sloveniji 

Klasični medicinski model prikazuje bolezen kot odsotnost zdravja, pri čemer je vsa 

pozornost usmerjena v kurativne namene. Uspehi kurativnega delovanja so s pomočjo 

medijev pri ljudeh ustvarili prevelika pričakovanja, posledično pa pasivnost v odnosu do 

lastnega zdravja.  

Proces globalizacije je eden glavnih razlogov, da se je človek začel vračati k sebi in 

razmišljati s svojo glavo. Tako je problem zdravja postal precej bolj aktualen, zdravje pa se 

ponaša kot vrednota, saj so ljudje začeli pogled na zdravje uravnovešati tudi s pomočjo 

                                                 

7 V izvirniku: United States National Institute of Health. 
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alternativnih pristopov. Etična načela takega pristopa so sicer lahko zelo vprašljiva, saj 

pogosto pomenijo lažno upanje in izgubljene priložnosti za učinkovito zdravljenje (Priročnik 

za revmatike 2016). 

Bolezen z interpretacijo dobi pomen, ki presega njen ozki medicinski obseg – postane 

označevalec, ki označuje odnos posameznika do družbe (Portal za izobraževanje iz 

zdravstvene nege 2007–2016). 

Akupunktura kot glavna metoda TKM prevladuje zaradi učinkovitosti delovanja, saj je poleg 

manualne medicine v Sloveniji trenutno edina preverjena metoda, ki zares deluje. Dokaz za to 

je dejstvo, da se zaradi poslabšanja zdravja vedno več ljudi zateka k tovrstnim storitvam, 

največ jih je starih nad 50 let (TKM 2016). 

4.4.4 Tehnološki dejavniki in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne medicine v 

Sloveniji 

Z razvojem interneta se je pojavilo ogromno možnosti za trženje izdelkov in storitev ter 

širjenje prepoznavnosti (Socialno podjetništvo 2016). 

Mühlbacher (2006, 103) je mnenja, da ima tehnološko okolje močan vpliv na privlačnost 

določenega okolja. Pomanjkanje tehnologije namreč lahko zelo oteži prodajo in privede do 

nezadovoljnih končnih uporabnikov. 

Kot se alternativni načini izbire pojavljajo pri zdravju, se popolnoma enako dogaja tudi v 

tehnologiji. Ker je TKM v Sloveniji priznana storitev alternativne medicine in tesno sodeluje 

z uradno medicino, izvajalci TKM upoštevajo mnenja zdravnikov in diagnostične slike, saj 

tehnologija danes omogoča globok vpogled v človeško telo.  

4.5 Analiza ožjega zunanjega okolja in vpliv na uvajanje izbrane storitve alternativne 

medicine v Sloveniji 

Glavna težava pri analizi ožjega okolja je nestabilnost, ker je naravo sprememb zelo težko 

napovedati. V pomoč nam je Porterjev model petih silnic, katerega namen je priprava 

primerne strategije za dolgoročno zagotovitev tržnega deleža, preživetja in dobičkonosnosti. 

Pučko (2003, 119) navaja povezanost ožjega okolja s panogo, v kateri podjetje deluje. Ker 

panoga predstavlja konkurenčni trg, je treba ocenjevanje ciljnih skupin naravnati na 

privlačnost panoge in analizo trga.  

Privlačnost panoge določa moč vseh silnic, z njihovo pomočjo pa se glede na vloženi kapital 

meri kot dolgoročni donos. Čeprav se silnice med seboj razlikujejo po moči, je analiza vsake 

silnice zaradi realne slike privlačnosti panoge nujna. 
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4.5.1 Uporabniki storitev alternativne medicine 

Podjetje, ki ima najboljšo ponudbo, bo deležno številnih nakupov. Zaznana vrednost v očeh 

uporabnika je razlika med oceno uporabnika ter oceno stroškov neke ponudbe in zaznanih 

nadomestnih možnosti. Celotna vrednost v očeh uporabnika je zaznana denarna vrednost 

spleta ekonomskih, funkcionalnih in psiholoških koristi, ki jih uporabnik pričakuje od 

določene ponudbe. Vsi stroški v očeh uporabnika so splet vseh stroškov, ki jih uporabnik 

pričakuje pri ocenjevanju, prevzemu, uporabi in opustitvi določenega izdelka ali storitve 

(Kotler 2004, 60). 

Ivica Flis, dr. med., spec. fiziatrije iz Zdravstvenega zavoda Flis Maribor (Flis 2011) bolnike 

in uporabnike alternativnih metod deli v dve skupini: 

 v prvi skupini ljudje skrbijo za zdravje v sedanjosti za prihodnost. Ne obračajo se k uradni 

medicini, kajti v preteklosti z njo niso bili zadovoljni, jih pa s filozofskega vidika zanima 

alternativna medicina, saj jim skozi intuitivno povezanost z alternativnimi oblikami 

zdravljenja in posledično pozitivno izkušnjo nudi ohranitev optimalnega zdravja;  

 v drugi skupini pa so ljudje, ki jim uradna medicina ni pomagala rešiti zdravstvenih težav, 

zato možnost za okrevanje iščejo v alternativni medicini. Alternativne oblike zdravljenja 

so usmerjene v preventivno ohranjanje in izboljšanje zdravja, zato se ljudje ravno iz tega 

razloga odločajo zanje. 

Ljudje iz prve skupine najdejo v alternativni medicini precej uporabnih rešitev, medtem ko 

ljudje iz druge skupine alternativne oblike zdravljenja poiščejo takrat, ko uradna medicina v 

njihovih očeh odpove, zato v alternativi iščejo upanje. Številni zdravilci so namreč mnenja, da 

je bolezen tesno povezana z razmišljanjem in čustvovanjem posameznika, predvsem pa z 

vzorci, ki nastanejo ob travmah ali katerih koli drugih negativnih izkušnjah in jih je kljub 

temu mogoče učinkovito predelati in celo odpraviti do te mere, da lahko posameznik znova 

zaživi z novo samopodobo (Flis 2011). 

TKM je najbolj znana metoda alternativnih oblik zdravljenja pri nas, ki je hkrati tudi 

priznana. Ciljna skupina TKM so odjemalci, ki jim alternativno zdravljenje predstavlja 

pomembnejši pristop k ozdravljenju, in tisti, ki iščejo vzroke bolezni s pomočjo celostnega 

pristopa. V Sloveniji se za tovrstno storitev odločajo predvsem športniki, alternativci, ki iščejo 

masažo in akupresuro, ter ljudje s splošnimi zdravstvenimi težavami, kot je npr. išias (TKM 

2016). 

4.5.2 Dobavitelji 

Porter (1998, 54) ugotavlja pomembnost vloge dobaviteljev in njihovih izdelkov, od katerih je 

odvisna vsa proizvodnja in kakovost končnega izdelka. Največja pogajalska moč dobavitelja 
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leži v izdelku, ki je redek, še posebej takrat, ko ima panoga le enega dobavitelja. Odvisna je 

od stroškov, ki podjetje doletijo ob zamenjavi dobavitelja.  

Kotler (1996, 283) pa pojasnjuje moč dobaviteljev v več primerih, in sicer takrat, ko se 

povezujejo ali organizirajo, ko je le malo nadomestkov, ko je dobavljeni izdelek pomemben 

vložek, ko so stroški zamenjave dobavitelja visoki in ko se dobavitelji lahko vnaprej 

združujejo. Najboljša obramba je več dobavnih virov ali vzpostavitev takšnih odnosov z 

dobavitelji, ki omogočajo obojestransko korist. 

Podjetje TKM iz Celja ima svoje dobavitelje v tujini. Pred konkretno raziskavo cen so po 

spletu izbrali dobavitelje iz Nizozemske in Nemčije. Iz Nemčije nabavljajo akupunkturne 

iglice, mokse8 in ventuze, zeliščne prehrambne dodatke pa iz Nizozemske. Za higienski 

material so izbrali dobavitelja v Sloveniji (TKM 2016). 

4.5.3 Substituti 

Kotler (1996, 283) v primeru nadomestkov omenja nezanimanje segmentov za izdelek oz. 

storitev, saj nadomestki postavljajo cenovne in dobičkonosne omejitve, ki jih segment doseže. 

Podjetje mora podrobneje pregledati gibanje cen nadomestkov. Z izboljšanjem tehnologije 

zraste panožna konkurenca, ki ustvarja nadomestke, v takem primeru pa se bodo cene in 

dobički v segmentu verjetno zmanjšali.  

Podjetje TKM iz Celja je kot omejitve storitev TKM navedlo nekaj substitutov, zaradi katerih 

se uporabnik ne odloči za izvajanje terapij. V tem primeru omenjamo mokse,9 ki zaradi nizke 

cenovne dostopnosti nadomestijo akupunkturo, ki jo izvaja zdravnik, saj se pacient odloči, da 

bo terapijo izvajal kar sam. Določenim uporabnikom se zgodi, da si akupunkture, ki včasih 

zahteva več zaporednih terapij, ne morejo privoščiti. Zato se v primeru zeliščnih obližev za 

križ odločijo enako in nosijo samo obliže, brez nadaljnjega sodelovanja z zdravnikom. Enako 

velja za zelišča, zeliščne granule in prehrambne dodatke, ki jih zdravnik določi po terapiji 

(TKM 2016). 

4.5.4 Konkurenti storitev alternativne medicine v Sloveniji 

Kadar je segment poln močnih in prodornih konkurentov, ni privlačen. Stanje se celo 

poslabša, ko je segment stabilen ali upada, če zmogljivosti naraščajo v velikih skokih, če so 

fiksni stroški visoki, če so izstopne ovire velike in če hočejo konkurenti na vsak način ostati v 

                                                 

8 Moksa je cigara iz pelina, ki ima protibakterijski učinek in je namenjena segrevanju akupunkturnih 

točk na telesu. 
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segmentu. To so razlogi za nastanek pogostih cenovnih in oglaševalskih bitk, uvedbo novih 

izdelkov in storitev, posledica pa je drag konkurenčni boj med podjetji (Kotler 1996, 282). 

Cene izvajanja TKM so v Sloveniji približno enake, pa vendar konkurenca ni prisotna toliko 

zaradi cen kot zaradi storitve. V dejavnosti akupunkture, ki je glavna metoda TKM, se v 

Sloveniji vsako leto pojavi nova konkurenca, največ je je v Ljubljani. Kot konkurenca se kaže 

tudi bolnišnica, kjer sicer diagnoz ne postavljajo, ampak ravno tako izvajajo akupunkturo, 

toda le kot protibolečinsko terapijo. Trdno osnovano podjetje TKM s kar štirimi enotami po 

Sloveniji je zaenkrat največja ordinacija z diagnostiko in akupunkturo na slovenskem trgu. V 

vsaki enoti je zaposlen zdravnik kitajske medicine in prevajalec kitajščine ter administratorka 

v sprejemni sobi. Prevajalec stranko pospremi do zdravnika in simultano prevaja pogovor 

med potencialnim uporabnikom in zdravnikom. Zdravnik na tradicionalen način opravi 

pregled s preverjanjem pulza, ogledom oči in jezika ter poda diagnozo, na podlagi katere se 

potem sestavi načrt zdravljenja, običajno z akupunkturo in kombiniranjem z zeliščno terapijo 

ali akupresuro (TKM 2016).  

Kako na področju delovanja in trženja učinkovito delujejo centri za TKM v tujini, pa bo 

obravnavano v poglavju o primeru dobre prakse v tujini. 

4.5.5 Anketna raziskava med potencialnimi uporabniki storitev alternativne medicine 

Populacijo anketne raziskave predstavljajo uporabniki uradnih in alternativnih zdravstvenih 

storitev v Sloveniji. Vzorec zajema 186 anketirancev. Anketa je zajemala 20 vprašanj (Priloga 

1). 

4.5.5.1 Namen in cilji 

Namen ankete je bil pridobiti podatke od naključno izbrane populacije o seznanjenosti z 

alternativno medicino, njenem delovanju po mnenju uporabnikov in možnosti izbire med 

uporabo uradnega in alternativnega zdravljenja.  

Cilj ankete je bil ugotoviti trenutno razširjenost alternativnega zdravljenja v Sloveniji in 

podati informacije o potrebah ljudi, ki se za lastno zdravje odločajo na podlagi 

konvencionalnega ali nekonvencionalnega pristopa. 

4.5.5.2 Priprava vprašalnika 

Vprašalnik smo oblikovali samostojno in je sestavljen na podlagi teoretičnega znanja, ki smo 

ga pridobili z zbiranjem informacij iz različne literature, virov, z interneta in iz lastnih 

izkušenj. Sklop vprašanj je namenjen zbiranju informacij, za omogočanje boljše statistične 

obdelave pa smo izbrali zaprti tip vprašalnika, ki omogoča hitro in enostavno odgovarjanje. 
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4.5.5.3 Izvedba ankete 

Anketo smo izvajali na dva načina, s pošiljanjem vprašanj neposredno na elektronske naslove, 

ki smo jih pridobili iz lastne baze, in s tiskano verzijo, ki smo jo izročali osebno. V anketi je 

sodelovalo 186 anketiranih. 

4.5.5.4 Rezultati 

Prikazani rezultati anketne raziskave na podlagi anketirane populacije so pokazali, da je v 

Sloveniji seznanjenost z alternativnim načinom zdravljenja velika, potrebe ljudi po 

alternativnem zdravljenju pa vedno večje. Tako smo dobili pozitivne smernice za smiselnost 

trženja tistih tradicionalnih metod, ki so v Sloveniji priznane. 

Raziskava je temeljila na naključnem vzorcu anketiranih, pri čemer je bilo izpolnjenih 186 

anketnih vprašalnikov. Vsi vprašalniki so bili izpolnjeni v celoti. Najprej smo zastavili 

demografska vprašanja, kot so spol, starost in izobrazba. Od 186 anketirancev jih je bilo 58 

odstotkov ženskega spola in 42 odstotkov moškega spola (Slika 6). Starost ženskega spola se 

je gibala od 25 do 58 let, starost moškega spola pa od 30 do 62 let (Slika 7). Večina 

anketirancev je imela končano srednjo šolo, zajeten del pa sestavljajo tudi ljudje s končano 

višjo ali visoko šolo in fakulteto (Slika 8).  

 

Slika 6: Spol anketirancev 
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Slika 7: Starost anketirancev 

 

Slika 8: Izobrazba anketirancev 

Zaradi splošne informiranosti o alternativni medicini v Sloveniji smo v anketo vključili ljudi z 

različnih področij Slovenije in izkazalo se je, da jih je največ s področja Štajerske, nato pa z 

Dolenjske in Primorske (Slika 1, Priloga 2). 

Presenetljiva, a vendar ne nemogoča ugotovitev je bila, da je 100 odstotkov ljudi na vprašanje 

»Ali veste, kaj je alternativna medicina?« odgovorilo pritrdilno. V anketi ni bilo nikogar, ki 

pojma alternativne medicine ni poznal (Slika 2, Priloga 2). 

Anketirance smo vprašali, če so že kdaj koristili katero koli od oblik alternativnega 

zdravljenja. Kot je razvidno s Slike 3 (Priloga 2), jih je 56 odstotkov odgovorilo da, 44 

odstotkov anketirancev pa se za alternativno zdravljenje ni odločilo, domnevamo, da zato, ker 

zaupajo v konvencionalni zdravstveni pristop ali pa ne čutijo potrebe po iskanju drugih 

alternativnih oblik.  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne oblike alternativnega zdravljenja so izbrali tisti, ki so 

na predhodno vprašanje odgovorili pritrdilno. S Slike 4 (Priloga 2) je razvidno, da jih največ 

uporablja meditacijo, sledijo joga, bioterapija in TKM. 

Izkazalo se je, da 47 odstotkov ljudi uporablja meditacijo, 26 odstotkov jogo, 23 odstotkov 

bioterapijo in 17 odstotkov TKM, bolj konkretno akupunkturo, ki jo ljudem priporočajo tudi 

zdravniki splošne medicine.  

Večina anketirancev je na vprašanje, ali jim je alternativna oblika zdravljenja pomagala, 

odgovorila z da (Slika 5, Priloga 2). Ko pride do pozitivnega učinka delovanja, je to za 

alternativno zdravljenje najboljša mogoča promocija. 

V anketi je 68 odstotkov ljudi takih, ki jim je tovrstna oblika pomoči uravnotežila splošno 

počutje ali celo bistveno izboljšala zdravstveno stanje. Razlogi, da alternativna oblika 

zdravljenja ni učinkovita za 22 odstotkov anketiranih, so lahko pomanjkanje vere v moč 

alternativnega zdravljenja, resnejši zdravstveni zapleti, ki jih lahko rešuje le uradna medicina, 

ali preprosto pomanjkanje motivacije. 

S Slike 6 (Priloga 2) je razvidno, da se je 36 odstotkov ljudi odločilo za alternativne oblike 

zdravljenja zato, ker so želeli poskusiti nekaj novega. Kot smo omenili, je pri trženju 

alternativnih oblik najbolj učinkovito izkustvo pacienta, ki zaradi svojega zadovoljstva toliko 

prej priporoča pozitivne učinke drugim. V tem primeru je 22 odstotkov takih, ki so se za 

alternativne oblike zdravljenja odločili zaradi svetovanja drugih. Prav tako ni zanemarljiv tudi 

podatek, da je 19 odstotkov ljudi to odločitev sprejelo zaradi nasveta zdravnika. 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, katera oblika alternativnega zdravljenja je bila za 

anketirance najbolj uspešna. S Slike 7 (Priloga 2) je razvidno, da joga med ostalimi 

predstavlja največjo uspešnico, tj. 19 odstotkov. 

Ker uradna medicina priznava akupunkturo, kar dokazuje večje zaupanje uporabnikov, 18 

odstotkov anketiranih meni, da je med najbolj uspešnimi. Velja podatek, da se za alternativne 

oblike zdravljenja še toliko prej odločijo tisti, ki dobijo zeleno luč od uradne medicine. V tem 

kontekstu je treba omeniti močan vpliv sodelovanja uradne in alternativne medicine, ki se 

kljub oporekanju zdravstvene stroke izkazuje kot vedno bolj uspešen. 

Ko smo v anketi vprašali, ali bi alternativno zdravljenje priporočali drugim, jih je z da 

odgovorilo 68 odstotkov. Ugotavljamo, da največ priporočil za alternativne oblike zdravljenja 

prihaja od zadovoljnih uporabnikov. Slika 8 (Priloga 2) prikazuje 28 odstotkov tistih, ki so 

odgovorili z ne, in 4 odstotke tistih, ki bi alternativno zdravljenje morda priporočali.  

Razlogi, da določeni niso prišli v stik z nobeno od oblik alternativnega zdravljenja, so 

različni. Rezultati ankete so pokazali, da večina anketirancev v to zdravljenje ne verjame, 

takih je bilo 48 odstotkov, 20 odstotkov je bilo takih, ki alternativnih oblik zdravljenja ne 
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potrebujejo, ker še niso imeli težav, 32 odstotkov pa je mnenja, da zaupajo uradni medicini in 

jim to zadostuje. Zanimiva je ugotovitev, da bi se 65 odstotkov anketirancev obrnilo na 

alternativne oblike zdravljenja, če bi jih priporočal njihov zdravnik. Iz tega lahko sklepamo, 

da je zaupanje v uradno medicino še vedno prevladujoč dejavnik pri odločanju za reševanje 

zdravstvenih težav. 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, kaj bi uporabnika prepričalo, da postane koristnik 

alternativnih oblik zdravljenja, in ugotovili smo, da bi 38 odstotkov ljudi prepričala uporaba 

alternativnega zdravljenja v primeru sodelovanja z uradno medicino. 32 odstotkov ljudi bi 

prepričalo, če bi alternativne metode izvajal njihov osebni zdravnik, 30 odstotkov ljudi pa 

trdi, da jih o uporabi alternativnih oblik zdravljenja ne bi prepričalo nič. Na podlagi teh 

rezultatov ugotavljamo, da so ljudje kljub nezaupanju v alternativne oblike zdravljenja 

pripravljeni izvedeti več o njih (Slika 9, Priloga 2). 

 

Slika 9: Kaj bi vas prepričalo, da postanete uporabnik alternativnih oblik zdravljenja? 

Ob vprašanju, ali bi v primeru hude zdravstvene težave poiskali pomoč v oblikah 

alternativnega zdravljenja, se je izkazalo, da bi se 71 odstotkov ljudi kljub hudim težavam 

vseeno raje odločilo za uradno medicino, medtem ko bi jih 29 odstotkov vseeno raje poskusilo 

z alternativnimi metodami. Sklepamo, da je strah, ki se pojavi ob zares hudih težavah, tako 

močan, da se ljudje v rokah uradne medicine počutijo bolj varne.  

Ker smo do zdaj največkrat ugotovili, da je sodelovanje z uradno medicino bistvenega 

pomena pri odločanju o uporabi alternativnih oblik zdravljenja, nas je zanimalo, kako se bodo 

anketiranci odzvali na TKM, katere del je akupunktura, ki pa je v slovenskem okolju uradno 

priznana.  

38%

32%

30%

Kaj bi vas prepričalo, da postanete 
uporabnik alternativnih oblik zdravljenja?

Sodelovanje z uradno medicino

Da zdravnik tudi sam izvaja alter. metode
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Slika 10: Ste že imeli izkušnjo s TKM (tradicionalno kitajsko medicino)? 

S Slike 10 je razvidna seznanjenost anketirancev s TKM. 22 odstotkov jih je odgovorilo z da, 

68 odstotkov pa z ne. Vidimo, da je TKM v Sloveniji v smislu neposredne izkušnje še precej 

neprepoznavna.  

Ker smo se v zaključni projektni nalogi osredotočali na možnost trženja TKM, nas je v 

nadaljevanju zanimal odstotek tistih, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno. To 

vprašanje se nanaša na tiste posameznike, ki so pri predhodnem vprašanju izbrali odgovor da. 

Večina jih odgovorila pritrdilno, kar 89 odstotkov. Kot razlog so navedli celosten pristop in 

temeljito obravnavo čustvenih stanj v povezavi s fizičnim telesom ter blagodejnost terapij. 11 

odstotkov ljudi je imelo s TKM slabo izkušnjo, največji razlog pa je bila finančna 

nezmožnost. 

Izbor različnih metod TKM, ki so anketirancem pomagale in smo jih ponudili kot izbiro pri 

naslednjem vprašanju, je pokazal zanimivo ugotovitev, da so vsi imeli izkušnjo z vsaj eno od 

razpoložljivih metod TKM (Slika 10, Priloga 2). Največja učinkovitost se kaže pri 

akupunkturi, sledijo ji ostale metode, kot so ventuze, zelišča in čaji, moksibustija in zdravilni 

veščini tai ji quan in qi gong. Sicer pa terapijo po diagnostičnem pregledu določi zdravnik 

TKM. 

Anketirance, ki izkušenj s TKM niso imeli, smo vprašali, zakaj je temu tako. 28 odstotkov jih 

je odgovorilo, da se niso spomnili, 32 odstotkov ljudi ni s to metodo nihče seznanil, 24 

odstotkov jih TKM ne pozna in 16 odstotkov jih meni, da so storitve predrage (Slika 11).  

24%

76%

Ste že imeli izkušnjo s TKM 
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Slika 11: Kaj je razlog, da izkušnje s TKM niste imeli? 

Iz tega sklepamo, da je morebitno oglaševanje TKM nezadostno, saj bi se sicer ljudje po vsej 

verjetnosti prej spomnili nanjo oziroma bi o njej izvedeli iz priporočil. 

Želeli smo izvedeti, ali so anketiranci o uporabi alternativnih oblik zdravljenja kdaj koli 

obvestili tudi svojega osebnega zdravnika. Glede na rezultate ugotavljamo, da 43 odstotkov 

ljudi brez težav spregovori o alternativnih oblikah zdravljenja s svojim osebnim zdravnikom 

uradne medicine. 35 odstotkov anketiranih pri obisku osebnega zdravnika ne spregovori o 

alternativnem zdravljenju, domnevamo da zato, ker bolj zaupajo uradni medicini. Tistih, ki 

menijo, da je njihova osebna stvar, kakšno zdravljenje je zanje najbolj primerno, je 22 

odstotkov, na podlagi tega pa lahko sklepamo, da si način zdravljenja izbirajo po svoji vesti 

ali morebiti zato, ker jih je sram priznati, da so se zatekli k alternativnim oblikam zdravljenja 

iz njim pomembnih razlogov (Slika 11, Priloga 2). 

4.6 Primer dobre prakse v tujini 

Primer dobre prakse lahko opredelimo kot izkušnjo ali raziskovanje, pri katerem je temelj 

zanesljivost pri doseganju ciljev, ali kot tehniko ali metodo, uspešnejšo od drugih, ki je zato 

postavljena kot merilo.  

TKM je metoda zdravljenja, ki v nobeni državi nima koncesije. Izjema so bolnišnice, kjer se 

za pridobitev licence največkrat izobražujejo anestezisti, ki lahko izvajajo le enega od 

pristopov TKM, tj. akupunkturo. V Avstriji na številnih zasebnih klinikah izvajajo zelo dobro 

prakso z akupunkturo kot koncesijsko dejavnostjo. Njihovi uspehi so odmevali tudi na 

slovenskih tleh, podjetje TKM pa se je po njih tudi zgledovalo (TKM 2016).  

Spekter izobraževanja metod TKM vključuje različne profile ljudi, vsem skupaj pa je skupna 

intuitivna pot, ki jih vodi v znanja TKM. Ogromno izvajalcev je znanje in certifikate 

pridobivalo povsod po svetu. Eden najbolj znanih v evropskem okolju, ki zaradi vodenja 

Kaj je razlog, da izkušnje s TKM niste 
imeli?

Nihče me ni seznanil

Nisem se spomnil/-a

Storitve so predrage

Teh metod ne
poznam
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predavanj trenutno deluje v Ameriki, je Italijan Giovanni Maciocia. Kot praktik akupunkture 

in kitajske zeliščne medicine, ki sta del TKM, je Maciocia označen kot eden najbolj 

spoštovanih in je navdih mnogim. Je avtor številnih člankov in knjig na temo tradicionalnega 

kitajskega zdravljenja (Maciocia 2016). 

4. 7 Predlogi 

Za povečanje uporabe storitve TKM in njene izboljšave na podlagi raziskave predlagamo 

naslednje: 

 Namenjanje pozornosti kakovosti storitev, glede na to, da so stranke v trenutkih slabega 

počutja zelo občutljive. 

 Podjetje naj ustvari idealen načrt, s katerim lažje upravlja tveganja in se posledično izogne 

agresivni konkurenci.  

 Podjetje naj na podlagi analize zadovoljstva strank okrepi trženje storitve, s tem pa poveča 

ozaveščenost potencialnih uporabnikov. 

 Podjetje naj nadaljuje s preverjeno metodo trženja, ki se je do zdaj izkazala kot najbolj 

učinkovita, in jo prilagaja potencialnim uporabnikom. 

 Kader v podjetju naj ohrani strokovnost in prijaznost, s čimer si zagotovi mogoč upad 

pred konkurenco. 

 Podjetje naj redno izvaja tržne analize storitve. 

 Zaradi učinkovitosti zdravljenja s TKM bi bilo smiselno povečati prepoznavnost in ljudi 

seznaniti s tem, da je akupunktura metoda, ki jo izvajajo in priporočajo tudi zdravniki 

uradne medicine. 

 Podjetje naj pripravi anketne vprašalnike za svoje stranke, s pomočjo katerih lahko pridobi 

koristne informacije o nadaljnjem razvoju storitve, hkrati pa oceni zadovoljstvo strank. 

Uporabniki storitev so najmočnejše orodje, od katerih podjetje pridobi cenjene podatke. Zato 

je z njihovo pomočjo smiselno raziskovati vrednost ponudbe. Zadovoljstvo potencialnih 

strank se posledično pokaže tudi v obliki pripomb predhodnih uporabnikov, na ta način pa si 

podjetje zagotovi korak pred konkurenco in uresničitev lastnega poslovnega načrta. 
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5 ZAKLJUČEK 

Ljudje se že na tisoče let ukvarjamo s svojim počutjem, po navadi pa za lastno zdravje 

sprejemamo take odločitve, ki so za nas ob nekem določenem trenutku najbolj primerne. 

Alternativno zdravljenje je v resnici proaktivno in aktivno spreminjanje načina življenja s 

pomočjo povezovanja uma, duha in telesa. Veliko tovrstnih oblik se zavzema za sprožanje 

samozdravljenja s pomočjo določenih orodij, tehnik ali sredstev uživanja. Povsem znano je, 

da se uradna medicina ukvarja s simptomi bolezni, medtem ko se alternativna medicina 

ukvarja z njihovimi vzroki. Razlika med obema medicinama je v veliki meri tudi pristop do 

pacienta. Vpliv alternativnega zdravljenja se je skozi leta povečal ravno zaradi celostnega 

obravnavanja človeka na vseh ravneh delovanja, ki je ljudem dosti bližji, in ravno zaradi te 

potrebe se vedno bolj nagibajo k alternativnemu pristopu. 

Storitvena podjetja so uspešna zaradi kakovosti storitev, ki jih izvajajo, pa tudi zadovoljstva 

uporabnikov, ki njihove storitve koristijo. Kadar je povpraševanje po določeni storitvi veliko, 

je odvisno od podjetja, ali bo znalo z ustrezno strategijo trženja to izkoristiti in na trgu 

ponuditi kakovost, znanje ter se ljudem približati glede na njihove potrebe. Z umestitvijo nove 

storitve na trg mora biti podjetje seznanjeno z vsemi prednostmi in slabostmi, ki jo storitev 

lahko prinese v prihodnosti, in se temu primerno prilagajati trgu, konkurenci in potencialnim 

strankam. Podjetje TKM je izbralo pravi trenutek, da je svojo že obstoječo dejavnost 

dopolnilo z novo, ki je usmerjena v dobro počutje ljudi, hkrati pa se je prilagodilo njihovim 

potrebam v sodelovanju s strokovnjaki na področju TKM, katere bistvo je ljudem povrniti 

ravnovesje in vitalno energijo. 

Na podlagi opravljene raziskave ugotavljamo, da so ljudje v veliki meri seznanjeni in 

naklonjeni alternativnim oblikam zdravljenja. Zaradi šarlatanstva v alternativni medicini je 

precej ljudi izgubilo zaupanje, kljub temu pa jim dejstvo, da se za alternativno medicino 

zanima in odloča vedno več zdravnikov uradne medicine, poraja večji up v učinkovitost 

alternativnih metod. Rezultati opravljene ankete kažejo, da je smiselnost trženja izbrane 

storitve TKM upravičena, če ne celo nujno potrebna, kajti akupunktura, ki je ena najbolj 

učinkovitih, varnih in priznanih metod alternativnega zdravljenja pri nas, prinaša obilo 

pozitivnih rezultatov in ljudem povrne prvotno zdravje v ravnovesje, kar je najpomembneje.  

Razumljivo je, da mora biti vsak človek ob spremembi življenjskega sloga pošten do sebe, 

zmeren in discipliniran, kajti nihče ne more namesto drugega sprejeti odgovornosti za boljši 

jutri kot človek sam. To seveda vključuje tudi zaupanje zdravnika. Zanimiva je ugotovitev, da 

se ljudje v resnici prej odločijo za storitve TKM, konkretno za akupunkturo, ki jo uradna 

medicina priznava. To je zagotovo dober uvod v sodelovanje uradne in alternativne medicine 

v prihodnosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Slike 

Priloga 3 Intervju z vodjo podjetja TKM, Evo Ročnik (TKM 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Alenka Zapušek, absolventka Fakultete za management Koper. Pred vami je 20 vprašanj, 

ki mi bodo prišla prav pri raziskavi, prav tako pa mi bodo vaši odgovori pomagali pri pisanju 

zaključne projektne naloge – Analiza trženja izbrane storitve alternativne medicine v 

Sloveniji. 

1. Spol 

o Moški 

o Ženski 

2. Starost 

o 20 do 35 

o 36 do 50 

o 51 do 65 

3. Izobrazba 

o Osnovnošolska 

o Srednješolska 

o Visoka ali višja strokovna šola 

o Univerzitetna  

o Magisterij  

o Doktorat 

4. Področje bivanja 

o Štajerska 

o Dolenjska 
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o Gorenjska 

o Primorska 

o Prekmurje 

o Notranjska 

5. Ali veste, kaj je alternativna medicina? 

o Da 

o Ne 

6. Ste že kdaj koristili katero koli od oblik alternativnega zdravljenja? 

o Da  

o Ne 

7. Če ste izbrali odgovor »da«, katero? 

o Meditacija 

o Joga 

o Bioterapija 

o TKM (akupunktura) 

8. Vam je alternativna oblika zdravljenja pomagala pri reševanju zdravstvenih težav? 

o Da 

o Ne 

o Delno 

9. Kakšni so bili razlogi, da ste se odločili za alternativno obliko zdravljenja? 

o Ker uradna medicina ni rešila moje težave. 

o Ker sem želel/-a poskusiti nekaj novega.
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o Ker so tako svetovali drugi. 

o Ker mi je tako svetoval zdravnik. 

 

10. Katera oblika alternativnega zdravljenja je po vašem mnenju najbolj uspešna? 

o Joga 

o Bioenergija 

o Akupunktura (TKM) 

o Homeopatija 

o Zeliščarstvo 

o Akupresura 

o Refleksoterapija 

11. Bi alternativno zdravljenje priporočali drugim? 

o Da 

o Ne 

12. Če niste prišli v stik z nobeno od oblik alternativnega zdravljenja, zakaj menite, da je 

tako? 

o Ne verjamem v alternativno zdravljenje. 

o Ne potrebujem alternativnega zdravljenja. 

o Bolj zaupam uradni medicini. 

13. Bi se obrnili na alternativne oblike zdravljenja, če bi vam jih priporočal zdravnik? 

o Da 

o Ne 
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o Morda 

14. Kaj bi vas prepričalo, da bi postali uporabnik alternativnih oblik zdravljenja? 

o Sodelovanje z uradno medicino 

o Da zdravnik tudi sam izvaja alternativne metode 

o Nič 

15. Bi v primeru hude zdravstvene težave poiskali pomoč v oblikah alternativnega 

zdravljenja?                                                                                                                                                     

o Da, odločil bi se za alternativno medicino. 

o Ne, odločil bi se za uradno medicino. 

16. Ste že imeli izkušnjo s TKM (tradicionalno kitajsko medicino)? 

o Da 

o Ne 

17. Ali je bila vaša izkušnja s TKM pozitivna/negativna in zakaj? 

o Da, ker nudi celovito obravnavo. 

o Ne, ker so storitve predrage. 

18. Katera oblika TKM vam je najbolj pomagala? 

o Akupunktura 

o Moksibustija 

o Ventuze 

o Zelišča in čaji 

o Tai ji quan, qi gong 

19. Kaj je razlog, da izkušnje s TKM niste imeli? 
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o Nihče me ni seznanil. 

o Nisem se spomnil/-a. 

o Storitve so predrage. 

o Teh metod ne poznam. 

20. Ali ste obvestili svojega zdravnika o uporabi alternativnih oblik zdravljenja? 

o Da 

o Ne 

o To je moja osebna stvar. 

Hvala za sodelovanje! 
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SLIKE 

 

 

Slika 1: Področje bivanja anketirancev 

 

Slika 2: Ali veste, kaj je alternativna medicina? 

 

Slika 3: Ali ste že kdaj koristili katero koli od oblik alternativnega zdravljenja? 
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Slika 4: Če ste izbrali odgovor DA, katero? 

 

Slika 5: Vam je alternativna oblika zdravljenja pomagala pri reševanju zdravstvenih težav? 
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Slika 6: Kakšni so bili razlogi, da ste se odločili za alternativne oblike zdravljenja? 

 

Slika 7: Katera oblika alternativnega zdravljenja je bila za vas najbolj uspešna? 
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vas najbolj uspešna?

Joga Bioenergija

Akupunktura (metoda TKM) Homeopatija

Zeliščarstvo Akupresura

Refleksoterapija



Priloga 2 

 

 

 

 

Slika 8: Ali bi alternativno zdravljenje priporočali drugim? 

 

Slika 9: Katera oblika TKM vam je najbolj pomagala?  
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Slika 10: Ali ste obvestili svojega osebnega zdravnika o uporabi alternativnih metod 

zdravljenja? 
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Intervju z vodjo podjetja TKM, Evo Ročnik 

Vprašanja: 

1. Kaj je dodana vrednost vaše storitve? 

2. Namen je, da se storitev v Sloveniji razširi v roku nekaj let. Kako bi se po vašem 

mnenju lahko razvijalo naprej glede na trenutno stanje in izkušnje, ki jih imate s 

TKM? 

3. Zakaj se, na podlagi vaše vednosti, pacienti odločajo za to storitev? 

4. Kakšen način trženja je bil glede na izkušnje do zdaj najbolj učinkovit? 

5. Katero strategijo financiranja ste uporabili ob zagonu? 

6. Kje ste oglaševali in ali je bilo oglaševanje učinkovito? 

7. Kdo se po vašem mnenju zateka k TKM? 

8. Katere so vaše ciljne skupine? 

9. Kakšna je konkurenca delovanja TKM v Sloveniji? 

10. Ali ste se za svojo dejavnost odločili in zgledovali na podlagi dobre prakse iz tujine? 

  

 

 

 


