
UUNNIIVVEERRZZAA  VV  LLJJUUBBLLJJAANNII  
EEKKOONNOOMMSSKKAA  FFAAKKUULLTTEETTAA  

MAGISTRSKO DELO 
Model trženja zavarovalnih storitev na podlagi 
odnosov s strankami v  Zavarovalnici Triglav 

Ljubljana, junij 2003 Irena Tiselj Kaluža 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

Študentka Irena Tiselj Kaluža izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga 
napisala pod mentorstvom prof. dr. Vekoslava Potočnika in skladno s 1. odstavkom 21. člena 
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih 
spletnih straneh.  

 

V Ljubljani, 3.6.2003 



 

KKaazzaalloo  
1 UVOD .................................................................................................................................1 

1.1 Namen dela..........................................................................................................................2 
1.2 Cilji......................................................................................................................................3 
1.3 Teze .....................................................................................................................................4 
1.4 Metode dela .........................................................................................................................4 
1.5 Struktura dela ......................................................................................................................5 

2 TRŽENJE STORITEV.....................................................................................................6 

2.1 Definicija storitev................................................................................................................6 
2.2 Značilnosti storitev..............................................................................................................7 
2.2.1 Splošne značilnosti storitev.................................................................................................7 
2.2.2 Izvedene značilnosti storitev ...............................................................................................9 
2.3 Značilnosti trženja storitev ................................................................................................11 
2.4 Kakovost storitev...............................................................................................................11 

3 ODNOSI S STRANKAMI..............................................................................................17 

3.1 Zvestoba in zadovoljstvo strank........................................................................................24 
3.1.1 Opredelitev zvestobe strank ..............................................................................................24 
3.1.2 Pomen zvestobe strank ......................................................................................................26 
3.1.3 Zadovoljstvo strank ...........................................................................................................29 
3.1.4 Dejavniki, ki vplivajo na nakupne namere strank za nakup storitev.................................31 
3.2 Vloga trženj v odnosih s strankami ...................................................................................33 
3.2.1 Notranje trženje .................................................................................................................34 
3.2.2 Zunanje trženje..................................................................................................................36 
3.2.3 Odzivno trženje .................................................................................................................36 
3.3 Informacijska tehnologija in odnosi s strankami...............................................................37 

4 ZAVAROVALNE STORITVE V SLOVENIJI ...........................................................39 

4.1 Trg premoženjskih zavarovanj ..........................................................................................45 
4.2 Trg življenjskih zavarovanj ...............................................................................................47 

5 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV ...................................................49 

5.1 Predstavitev področja premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav ......................50 
5.2 Predstavitev področja življenjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav...........................51 
5.3 Prodajne poti v Zavarovalnici Triglav ..............................................................................52 
5.4 Kakovost storitev v Zavarovalnici Triglav........................................................................54 



6 RAZISKAVA O DEJAVNIKIH, KI VPLIVAJO NA NAKUPNE NAMERE 
PORABNIKOV ZAVAROVALNIH STORITEV V SLOVENIJI.............................58 

6.1 Zasnova in potek raziskave ...............................................................................................59 
6.2 Predstavitev rezultatov raziskave ......................................................................................60 
6.2.1 Poznavanje zavarovalnic ...................................................................................................60 
6.2.2 Preference anketiranih do zavarovalnic ............................................................................62 
6.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice, uporaba  

zavarovalniških produktov in nakupne namere porabnikov .............................................64 
6.2.4 Image izbranih slovenskih zavarovalnic ...........................................................................68 
6.2.5 Sklepi na podlagi rezultatov raziskave..............................................................................69 

7 MODEL TRŽENJA NA PODLAGI ODNOSOV S STRANKAMI V 
ZAVAROVALNICI TRIGLAV.....................................................................................70 

7.1 Razumevanje trga in strank ...............................................................................................71 
7.1.1 Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema ....................................................................71 
7.1.2 Ugotavljanje strukture portfelja zavarovancev .................................................................76 
7.1.3 Segmentacija zavarovancev po donosnosti in pomenu za zavarovalnico .........................77 
7.2 Oblikovanje tržnih strategij v Zavarovalnici Triglav........................................................81 
7.2.1 Trženje premoženjskih zavarovanj....................................................................................82 
7.2.2 Trženje osebnih zavarovanj...............................................................................................83 
7.3 Pridobivanje strank............................................................................................................84 
7.4 Spremljanje pritožb strank v Zavarovalnici Triglav .........................................................87 
7.5 Notranje trženje v Zavarovalnici Triglav ..........................................................................91 

8 ZAKLJUČEK..................................................................................................................93 

9 LITERATURA ................................................................................................................96 

10 VIRI ..................................................................................................................................99 

 



 

TTaabbeellee  
Tabela 1: Načini merjenja zadovoljstva strank ..................................................................31 
Tabela 2: Zavarovalna dejavnost v Evropski uniji 1999 in Sloveniji 2000 -  

ključni podatki....................................................................................................40 
Tabela 3: Tržni deleži zavarovalnic 2001 v %...................................................................43 
Tabela 4: Analiza donosnosti glede na kupce in izdelke ...................................................78 
Tabela 5: Matrika navzkrižne prodaje................................................................................81 

SSlliikkee  
Slika 1: Splošne in izvedene značilnosti storitev.............................................................10 
Slika 2: Piramida kakovosti .............................................................................................13 
Slika 3: Razvoj trženja v odnosu do strank .....................................................................18 
Slika 4: Stopnje uvedbe trženja na podlagi odnosov s strankami....................................21 
Slika 5: Razlogi za ponovni nakup ..................................................................................28 
Slika 6: Tri vrste trženja v storitvenih dejavnostih..........................................................34 
Slika 7: Premijska sestava življenjskih zavarovanj 2001 ................................................48 
Slika 8: Struktura zavarovalne premije v letu 2001 ........................................................50 
Slika 9: Shematski prikaz izpolnjevanja ciljev................................................................56 
Slika 10: Prva spontano navedena zavarovalnica..............................................................61 
Slika 11: Najbolj všečne zavarovalnice na slovenskem trgu.............................................63 
Slika 12: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice.................................65 
Slika 13: Namere o sklenitvi vrste zavarovanja v naslednjih dveh letih ...........................67 
Slika 14: Shema informacijskega sistema .........................................................................72 
Slika 15: Delitev zavarovanj..............................................................................................74 
Slika 16: Primer poglobljenega iskanja (drill-down) ........................................................75 
Slika 17: Matrika vrednosti strank.....................................................................................80 
Slika 18: Sistem spremljanja in reševanja pritožb v podjetju............................................89 

 





 

1 

 

11  UUVVOODD  
Iz narodnogospodarskega vidika so zavarovalnice izjemno pomembne finančne institucije, 
njihova finančna funkcija pa je močno povezana s trženjem in konkurenčnimi prednostmi 
zavarovalnic, česar slovenske zavarovalnice do nedavnega niso občutile. S približevanjem 
vključitve Slovenije v Evropsko unijo trženje zavarovalnih storitev ne more biti več prepuščeno 
naključju. Evropska unija namreč namerava vzpostaviti enoten notranji finančni trg, kar bo 
pomenilo možnost izbire najboljšega ponudnika zavarovanj v vsej evropski uniji. Trženje 
zavarovanj v mednarodnem prostoru bodo lahko obvladale le finančno močne zavarovalnice, ki 
bodo sposobne znižati stroške poslovanja in slediti razvoju novih produktov in prodajnih poti. 

Na slovenskem trgu trenutno deluje sedemnajst zavarovalnih in pozavarovalnih družb, 
prevladujejo pa splošne zavarovalnice, ki tržijo tako premoženjska kot življenjska zavarovanja. 
V zadnjih letih je konkurenčnost med njimi zelo narastla, vendar po kapitalski moči in tržnih 
usmeritvah še vedno precej zaostajajo za evropskimi zavarovalnicami. 

Zavarovalnica Triglav kot vodilna zavarovalnica na slovenskem trgu zavzema 53% tržni delež 
med »klasičnimi« zavarovalnicami. Kljub visokemu tržnemu deležu zavarovalnice, po tržnih 
raziskavah, zadovoljstvo strank z izvajanjem storitev in negovanjem stikov s strankami med 
trajanjem zavarovanja, ni na zadovoljivi ravni. Tržne raziskave v slovenskem prostoru 
(Zavarovalniški monitor, Poročilo, 2001, str. 21) so v visokem odstotku pokazale, da so 
najpomembnejši dejavniki pri izboru zavarovalnice: hitrost izplačila odškodnin, nudenje 
ugodnosti za zveste stranke in prijazno, prijateljsko osebje. Zato so na teh področjih potrebne 
najbolj korenite spremembe. S tem vprašanjem je v prvi vrsti povezano pojmovanje kakovosti 
storitve, ki je zaradi samih lastnosti storitve, eden od večjih problemov s katerim se srečujejo 
storitvena podjetja. Posebej specifična je prav opredelitev kakovosti zavarovalne storitve, saj je 
sklenitev zavarovanja šele prvi del storitve, drugi del, ki pa lahko sploh ni nikoli realiziran, je 
likvidacija škodnega primera. 

Vedno več storitvenih podjetij se prav zaradi globalnih sprememb, ki se dogajajo na trgu,  odloča 
za trženje na podlagi odnosov s strankami. Cilj tega koncepta je ustvarjanje partnerskih odnosov 
z izbranimi strankami, čim večja individualizacija ponudbe po potrebah strank in s tem 
povečanje zadovoljstva in zvestobe strank. Kotler (1998, str. 48) govori o trženju, ki temelji na 
odnosih s strankami kot o načinu, s katerim stranki posredujemo veliko mero zadovoljstva in si s 
tem pridobimo njeno zvestobo. Avtorji pogosto izpostavljajo vprašanje ohranjanja obstoječih 
strank v povezavi z zadovoljstvom strank in tržnim deležem, zvestobo strank in pomenom 
kakovosti storitve ter vplivom obnašanja strank v prihodnosti (Bhattacharya, 1998, str. 32).  

Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema igra ključno vlogo pri podpori trženja na podlagi 
odnosov s strankami, saj je poznavanje in razumevanje strank izhodišče za pripravo tržnih 
strategij, prodajo izdelkov in storitev ter ohranjanje obstoječih strank.                                                           
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Za področje trženja storitev je vedno bolj značilno defenzivno trženje, kar pomeni ohranjanje 
portfelja stalnih strank in uveljavljanje programov za povečanje njihove zvestobe. Za podjetja to 
pomeni doseganje manjših stroškov in večje donosnosti.   

Vedno bolj pa se storitvena podjetja ob izvajanju tržnih strategij zavedajo tudi pomena ljudi, ki 
sodelujejo v procesu izvajanja storitev in zato dajejo poudarek notranjemu trženju. 

Trženje na podlagi odnosov s strankami pomeni perspektivo tudi za prihodnje poslovanje 
Zavarovalnice Triglav. Kljub trenutno relativno ugodnemu tržnemu položaju in dobrim 
poslovnim rezultatom, lahko večja konkurenčnost domačih zavarovalnic ter predvsem bližajoča 
tuja konkurenca, ta položaj čez noč obrne na glavo. Zato je pravilna tržna usmeritev lahko 
ključnega pomena za dolgoročno uspešnost poslovanja zavarovalnice.    

1.1 Namen dela 
V zadnjem desetletju smo priča spremembam, ki odločilno vplivajo tudi na same klasične 
koncepte trženja, in sicer izjemno hitremu razvoju informacijske tehnologije in pa domala 
izenačeni ponudbi izdelkov in storitev na vseh področjih. Način življenja tako postaja udobnejši, 
po drugi strani pa manj pregleden in bolj zapleten.  

Posledica tega je spremenjen odnos med stranko in podjetjem, ki je od množičnega potrošništva 
in grobe segmentacije trga skoraj povsem prešel na stranko kot najpomembnejši element v 
procesu prodaje. V ospredje se vedno bolj postavlja izgradnja partnerskega odnosa s stranko in 
individualizacija ponudbe. 

Globalne družbene spremembe povzročajo tudi preobrate v nakupno-prodajnem vedenju 
potrošnikov v vseh starostnih, etičnih in dohodkovnih skupinah. Potrošniki imajo željo po 
drugačnemu zadovoljevanju potreb, saj osnovne potrebe lahko danes zelo hitro zadovoljijo. 
Zanima jih originalnost, inovativnost in izstopanje iz konvencionalnih okvirov izdelkov in 
storitev. 

Posledica družbenih trendov je zato večja težava ponudnikov pri zagotavljanju zadovoljstva, 
zaupanja in zvestobe strank. Razvoj informacijske tehnologije in elektronskih medijev, ki nam 
danes ponujajo izjemne možnosti, je odgovor na izziv naraščajoče individualizacije potrošnikov. 
Posledice sprememb pa so tudi drugačni trženjski pristopi zadovoljevanja strank in temu 
prilagojene trženjske aktivnosti, povezane z uporabo sodobne informacijske tehnologije in 
medijev, pri čemer je kvaliteta izdelkov ali storitev zgolj osnova za nadaljnjo nadgradnjo 
ponudbe. Cilj takšnih trženjskih pristopov je čim večja individualizacija ponudbe in ustvarjanje 
partnerskih odnosov z najboljšimi strankami, kar skupaj povezujemo pod pojmom trženje na 
osnovi odnosov s strankami. 

Zavarovalnica Triglav na slovenskem trgu že v vsem času svojega obstoja zavzema vodilno 
vlogo. V tej svoji vlogi pa se ne sme zadovoljiti z obstoječim stanjem, predvsem zaradi 
bližajočega vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki bo tudi Zavarovalnici Triglav prinesel novo 
konkurenco in bo lahko v zelo kratkem času spremenil njeno vlogo na trgu. Razmere na 
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slovenskem trgu danes kažejo, da je predvsem na področju osebnih zavarovanj še možnosti za 
ofenzivne strategije trženja, medtem, ko je na področju trženja premoženjskih zavarovanj teh 
možnosti manj. Iz ofenzivnih strategij se bo potrebno preusmeriti na defenzivne strategije 
trženja, ki pomenijo osredotočenje na obstoječe stranke in skrb za čim boljše zadovoljevanje 
njihovih potreb ter posredno povečanje njihove zvestobe. 

V prvem delu sem prikazala kakšne so značilnosti storitev, kakšen je njihov vpliv na trženje ter 
kakšen je pomen kakovosti pri izvajanju storitev. 

Nadalje sem prikazala kako globalne spremembe družbenih trendov vplivajo na razvoj drugačnih 
trženjskih pristopov kot jih narekuje klasična teorija ter predstavila koncept trženja na podlagi 
odnosov s strankami. V nadaljevanju sem prikazala, kakšen je pomen zvestobe in zadovoljstva 
strank za podjetje ter kakšni so motivi strank pri nakupih storitev. Trženje na podlagi odnosov s 
strankami je splet različnih trženj – zunanjega, notranjega in odzivnega, od katerih ima vsako 
svoj pomen, ki je predstavljen v naslednjem poglavju. Temelj za trženje na podlagi odnosov s 
strankami je vzpostavitev tržno-informacijskega sistema v podjetju. V nadaljevanju sem tako 
prikazala kakšen je pomen informacijske tehnologije pri sodobnem trženju. 

V naslednjem delu naloge sem predstavila trg zavarovalnih storitev v Sloveniji in znotraj tega 
mesto Zavarovalnice Triglav. Nadalje sem predstavila rezultate tržne raziskave, ki je potekala na 
slovenskem trgu v letu 2001 in je imela glavni namen ugotoviti kakšno je poznavanje in 
vrednotenje zavarovalnic med Slovenci, katera zavarovanja imajo sklenjena in kakšne so njihove 
nakupne namere ter kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnic. 

V nadaljevanju sem prikazala model trženja na podlagi odnosov s strankami v zavarovalnici 
Triglav. Prva stopnja pomeni razumevanje trga in strank, podlaga za to pa je vzpostavitev 
ustreznega tržno-informacijskega sistema, s pomočjo katerega lahko strukturiramo portfelj 
zavarovancev in pripravimo njihovo segmentacijo po donosnosti in pomembnosti za 
zavarovalnico. Naslednja stopnja pomeni odločitev o izbiri ustreznih tržnih strategij 
zavarovalnice, nadalje pridobivanje strank, kar pomeni učinkovito organizacijo prodaje in 
spremljanje prodajnih aktivnosti ter ohranjanje obstoječih strank. V povezavi s tem sem 
prikazala možnost organizacije klicnih centrov v Zavarovalnici Triglav ter vzpostavitev 
učinkovitega sistema spremljanja pritožb in pohval strank. 

Posebnega pomena za uspešno celovito trženje na podlagi odnosov s strankami je učinkovito 
notranje trženje v podjetju, zato sem v delu namenila svojo vlogo tudi konceptu notranjega 
trženja v Zavarovalnici Triglav. 

1.2 Cilji 
S prikazom značilnosti storitev in njihovega vpliva na trženje le-teh ter s prikazom razmer na 
slovenskem zavarovalnem trgu, sem želela predstaviti, kakšne so možnosti za razvoj sodobnih 
trženjskih pristopov, ki jih lahko pri svojem delovanju vzpostavi Zavarovalnica Triglav.  

Osnovni cilji mojega dela so: 
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• prikaz teoretičnih opredelitev značilnosti storitev, trženja storitev ter elementov kakovosti 
storitev, 

• proučitev sprememb na področju trženja in temeljev za razvoj trženja na podlagi odnosov s 
strankami, 

• prikaz slovenskega zavarovalnega trga in vloge Zavarovalnice Triglav v slovenskem 
prostoru, 

• raziskava dejavnikov, ki vplivajo na nakupne namere strank za zavarovalne storitve, 

• zasnova modela trženja na podlagi odnosov s strankami v Zavarovalnici Triglav. 

1.3 Teze 
»Danes skušajo vsa podjetja zadržati svoje kupce. Dejstvo, da pridobiti novega kupca stane 
petkrat več kot pa zadržati in razveseliti starega kupca, jih je vznemirilo. Ofenzivno trženje je 
dražje kot defenzivno, ker je potrebno več napora in stroškov, da pripravimo zadovoljne kupce 
do tega, da zamenjajo svojega trenutnega dobavitelja.« (Kotler, 1998, str. 47). V svojem delu 
sem skušala dokazati, da je za uspešno prihodnje delovanje zavarovalnic na slovenskem 
zavarovalniškem trgu, ključnega pomena drugačen pristop zavarovalnic v odnosu do svojih 
strank. Novi družbeni trendi močno vplivajo na drastične spremembe v nakupno-prodajnem 
vedenju ljudi, tem spremembam pa se bodo morale prilagoditi tudi slovenske zavarovalnice, še 
posebej ob bližajočemu vstopu Slovenije v Evropsko unijo in s tem večji konkurenčnosti na 
slovenskem trgu. V svojem delu dokazujem, da je ključ za uspešno delovanje zavarovalnic v 
izgradnji partnerskih odnosov in zvestobe izbranih segmentov zavarovancev, ki so za 
zavarovalnico najbolj donosni in pomembni. Za takšno obravnavanje zavarovancev pa morajo 
zavarovalnice vzpostaviti ustrezen tržno-informacijski sistem kot podlago za nadaljnjo graditev 
koncepta trženja na podlagi odnosov s strankami. Obenem vzpostavitev tržno-informacijskega 
sistema omogoča zavarovalnicam izvajanje navzkrižne prodaje svojih produktov t.j. prodaje 
različnih produktov obstoječim strankam in sodobnejšo organizacijo, izvajanje in nadzor 
prodajnih aktivnosti.  

1.4 Metode dela 
V svojem delu sem uporabila naslednje metode dela: 

• raziskovanje razpoložljive tuje in domače literature, na osnovi katere sem skušala poiskati 
odgovore na temeljna teoretična vprašanja, 

• spoznavanje posebnosti, ki so značilne za zavarovalno storitev in trženje le-te, 

• analizo vplivov globalnih družbenih sprememb na klasične koncepte trženja in možnosti za 
uvajanje novih trženjskih konceptov, 
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• analizo rezultatov tržne raziskave, ki je bila opravljena na slovenskem trgu o poznavanju 
slovenskih zavarovalnic, dejavnikih, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice, nakupnih 
namerah slovenskih potrošnikov in image-u slovenskih zavarovalnic 

• aplikacijo koncepta trženja na podlagi odnosov s strankami v zavarovalnici, 

• v svoje delo sem vključila veliko praktičnih izkušenj, ki mi jih je prineslo delo v 
Zavarovalnici Triglav, poslužila pa sem se tudi vseh razpoložljivih internih virov podatkov in 
informacij. 

1.5 Struktura dela 
Po uvodu, sem v drugem poglavju najprej opredelila različne definicije storitev, ki so jih avtorji 
navedli v literaturi ter njihove značilnosti – splošne in izvedene. V nadaljevanju tega poglavja 
sem podala nekatere značilnosti trženja storitev. 

Ker je pojem kakovosti storitve neločljivo povezan s sodobnimi tržnimi pristopi in pomeni 
podlago za njihovo izvajanje, sem temu področju namenila podpoglavje. Tu sem podala nekatere 
teoretične ugotovitve s področja kakovosti storitev in na kratko prikazala pomen kakovosti 
storitve in najpogosteje uporabljane načine merjenja kakovosti storitve.  

V tretjem poglavju sem širše opredelila področja, ki sestavljajo koncept trženja na podlagi 
odnosov s strankami. Najprej sem predstavila vplive globalnih družbenih sprememb na področje 
trženja in spremembe nakupno-prodajnega vedenja sodobnih potrošnikov ter opredelila sestavine 
koncepta trženja na podlagi odnosov s strankami.  

V nadaljevanju sem predstavila pomen zvestobe in zadovoljstva strank, kot enega temeljnih 
ciljev, ki jih podjetje, ki se odloči za trženje na podlagi odnosov s strankami, želi zasledovati. V 
okviru tega podpoglavja sem podala nekatere nakupne motive strank za nakup storitev.   

Trženje na podlagi odnosov s strankami je splet različnih vrst trženja – zunanjega, notranjega in 
odzivnega. Vsako od teh vrst trženja ima svoj pomen in vlogo v podjetju; te sem predstavila v 
nadaljevanju. 

Na koncu tega poglavja sem predstavila vlogo razvoja informacijske tehnologije pri trženju na 
podlagi odnosov s strankami. Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema v podjetju je osnova 
za poznavanje in strukturiranje strank podjetja po donosnosti in pomenu za podjetje ter nadaljnje 
tržne aktivnosti.   

V naslednjem poglavju sem predstavila, kakšno je mesto slovenske zavarovalne dejavnosti v 
mednarodnem prostoru in kakšen je pomen zavarovalništva z narodno-gospodarskega vidika. 
Nadalje sem nakazala kakšne so perspektive razvoja trga zavarovanj v Sloveniji ob bližajočemu 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo ter predstavila sestavo slovenskega zavarovalniškega trga in 
njegove značilnosti. Posebej sem podala strukturo in značilnosti trga premoženjskih zavarovanj 
in življenjskih zavarovanj, saj se ti dve področji zavarovanj po svojih značilnostih bistveno 
razlikujeta. 
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Peto poglavje sem namenila predstavitvi Zavarovalnice Triglav – njenemu razvoju in današnji 
vlogi med zavarovalnicami na slovenskem trgu. Na kratko sem predstavila področje 
premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav in področje življenjskih zavarovanj 
zavarovalnice Triglav ter prodajne poti v Zavarovalnici Triglav. 

V nadaljevanju tega poglavja sem predstavila kakovost zavarovalniške storitve, ki je po svoji 
naravi zelo specifična ter prizadevanja za večjo kakovost storitev v Zavarovalnici Triglav. 
Opredelila sem parametre po katerih kakovost storitve ocenjujemo v Zavarovalnici Triglav. 

Merjenje zadovoljstva strank v Zavarovalnic Triglav poteka ob uporabi različnih metod. Šesto 
poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov raziskave Zavarovalniški monitor, ki je bila 
opravljena na slovenskem trgu v letu 2001. Raziskava je bila namenjena proučitvi vrednotenja 
slovenskih zavarovalnic, nakupnih namer slovenskih potrošnikov in glavnih dejavnikov, ki 
vplivajo na izbor zavarovalnice.   

V sedmem poglavju sem izdelala zasnovo modela trženja na podlagi odnosov s strankami v 
zavarovalnici Triglav. Najprej sem prikazala, kako bi lahko s pomočjo podatkovnih baz in 
programskega orodja (OLAP) za procesiranje podatkov vzpostavili ustrezen tržno-informacijski 
sistem kot podlago za opredelitev strukture portfelja ter segmentacijo strank po donosnosti in 
pomenu za zavarovalnico z različnimi analitičnimi pristopi. 

Določanje tržnih strategij na podlagi izdelanih tržnih analiz v zavarovalnici pomeni naslednji 
korak pri izgradnji koncepta upravljanja odnosov s strankami, zato sem možne bodoče strategije 
razvoja v grobem prikazala za področje premoženjskih in osebnih zavarovanj. V nadaljevanju 
sem prikazala možnost organizacije učinkovitega modela prodaje v zavarovalnici, obenem pa 
podala dolgoročnejšo vizijo in usmeritev Zavarovalnice Triglav, ki naj bi temeljila na 
defenzivnih strategijah trženja, torej ohranjanju portfelja obstoječih zavarovancev. 

V okviru tega poglavja sem posebej prikazala pomen spremljanja pritožb in pohval strank v 
storitvenih podjetjih in možno vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja pritožb strank v 
Zavarovalnici Triglav ter pomen notranjega trženja v Zavarovalnici Triglav.   

V sklepnem delu naloge sem predstavila sklepne misli, ki izhajajo iz mojega dela. 

22  TTRRŽŽEENNJJEE  SSTTOORRIITTEEVV  

2.1 Definicija storitev 
Kljub obsežni literaturi s področja trženja storitev, je zelo težko postaviti splošno veljavno 
definicijo storitve. Sam proces izvajanja storitev ter posredovanja storitev potrošniku je tisti, ki 
narekuje vse značilnosti storitev in nam še otežuje njihovo natančnejšo definicijo. 
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Kotler (1998, str. 464) opredeljuje storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi 
drugi in je po svoji naravi neotipljivo ter ne pomeni posedovanja česarkoli. Proizvodnja storitev 
je lahko ali pa ne, vezana na fizični izdelek. 

Lovelock (1998, str. 5) je storitev definiral na naslednji način: Storitve so ekonomske aktivnosti, 
ki ustvarjajo vrednost in zagotavljajo koristi odjemalcem, v točno določenem času in kraju, 
povzročene kot rezultat želene spremembe v korist odjemalca storitve. 

Gronroos (1990, str. 27) je po proučevanju vseh definicij storitev, ki so se v strokovni literaturi 
pojavljale od leta 1960, postavil naslednjo definicijo storitve: Storitev je aktivnost ali serija 
aktivnosti, bolj ali manj neoprijemljive narave kot je normalno, toda ne nujno. Zavzame svoje 
mesto v interakciji med odjemalcem in izvajalcem storitve in/ali fizičnih virih ali blagu in/ali 
sistemih izvajalca storitve, ki se izvajajo kot rešitve problemov odjemalcev. 

Iz navedenih definicij lahko zaključimo, da so avtorji skušali definirati pojem storitve bolj ali 
manj v primerjavi s fizičnimi izdelki. Dodatna težava pri opredelitvi storitve izhaja iz tega, da je 
zelo težko postaviti mejo med izdelkom in storitvijo, saj vsak proizvajalec fizičnih izdelkov v 
svojo ponudbo vpleta storitvene elemente kot so: svetovanje, garancijski roki, možnost vračila 
izdelka, vzdrževanje stikov s kupci. 

Iz definicij lahko zaključimo, da so storitve procesi, ki ustvarjajo neko vrednost za odjemalca, 
opredeljujejo pa temeljne značilnosti storitev: neotipljivost, neločljivost izvajanja od porabe, 
variabilnost in minljivost. 

2.2 Značilnosti storitev 
Trženje storitev je bistveno bolj težavno kot trženje izdelkov, saj značilnosti izdelkov lahko 
zaznamo s svojimi čutili, pri storitvah pa to ni mogoče. Tradicionalni trženjski pristopi, ki so v 
uporabi pri trženju izdelkov, niso neposredno prenosljivi na področje trženja storitev, prav zaradi 
drugačnih značilnosti storitev (Langford, Consenza, 1998, str. 16-26). Značilnosti storitev bi 
lahko v grobem ločili na splošne značilnosti, ki jih imajo vse storitve in izvedene značilnosti, ki 
se ne pojavljajo pri vseh vrstah storitev (Potočnik, 2000, str. 41). 

Na učinkovitost trženja storitev vpliva tudi dinamika okolja, v katerem se storitve izvaja. 
Izvajalci storitev so pri svojem delu soočeni z zahtevami po učinkovitosti, saj morajo storitve 
opraviti v čimvečji količini in obenem tudi dobro (Klassen, 1998, str.1-18). Izvajalci storitev na 
ta način lahko združijo svoj ekonomski interes s čimvečjim zadovoljstvom odjemalcev.   

2.2.1 Splošne značilnosti storitev 
Splošne značilnosti storitev so značilne za vse storitve, in sicer gre za neotipljivost, procesnost in 
neobstojnost (glej sliko 1). 
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2.2.1.1 Neotipljivost 

Storitve so neoptipljive in jih odjemalec pred nakupom ne more zaznati s čutili. Prav tako ne 
more opraviti poizkusa delovanja neke storitve pred njenim nakupom in uporabo, kar lahko stori 
pred nakupom fizičnih izdelkov (Kotler et al., 1999, str.647). Izvajalci lahko omilijo negotovost 
odjemalca z dodajanjem fizičnih dokazov storitvam. Storitveno podjetje lahko učinkovito ublaži 
negotovost odjemalca pred nakupom, če vzdržuje konsistentnost svoje ponudbe (Jobber, 1995, 
str. 665). Bolj kot je ponudba storitev opredmetena in otipljiva, lažje jo odjemalci ocenijo. Prav 
neotiplivost storitev zelo otežuje oceno izvedbe storitve in hkrati povzroča pri odjemalcih večje 
občuteno tveganje pred nakupom (Murray, Schlacter, 1990, str. 51 - 65). V procesu izvajanja 
storitve pa nastajajo tudi fizični dokazi, in sicer potencialni, preden se storitve zgodijo, dejanski 
dokazi, med samim izvajanjem storitve in kot snovni ali nesnovni rezultat izvajanja storitve. V 
procesu izvajanja postanejo storitve »otipljive« na ta način, da jih lahko zaznamo vsaj z enim 
čutilom (Snoj, 1998, str. 38). 

Zaradi neotipljivosti storitev, njihovi odjemalci s samim nakupom ne postanejo tudi njihovi 
lastniki, pač pa si z nakupom pridobijo le dostop do storitve v določenem časovnem obdobju 
(Cannon, 1998, str. 233). Kot primer lahko vzamemo sklenitev nezgodnega zavarovanja. S 
sklenitvijo nezgodnega zavarovanja zavarovanec postane zgolj lastnik zavarovalne police, ne pa 
česa drugega. Če med trajanjem zavarovalne dobe ne pride do nezgode, potem je ta polica edini 
dokaz o obstoju opravljene storitve, v kolikor do nezgode pride, dobi zavarovanec tudi 
dogovorjeno zavarovalno vsoto.  

2.2.1.2 Procesnost 

Procesnost storitve pomeni, da vse storitve nastajajo v nekem procesu izvajanja, in sicer po 
posameznih stopnjah, ki so enkratne in si vedno sledijo v določenem zaporedju (npr. likvidacija 
škodnega primera v zavarovalništvu). Pri izvajanju storitev lahko pride do spremenljivosti 
storitve, saj je samo izvajanje odvisno od časa, mesta izvajanja, izvajalca, odjemalca in drugih 
odjemalcev, ki istočasno sprejemajo storitev (Zeithamal, Bitner, 1996, str. 20). Zaradi sočasnega 
izvajanja in porabe storitev ter neposredne udeleženosti odjemalca pri izvajanju storitve, je 
izvajanje postavljenih standardov in popolno avtomatiziranje izvajanja praktično nemogoče 
(Doyle, 1998, str. 364; Hope, Muhlemann, 1997, str. 25). Spremenljivost pomeni, da je vsaka 
izkušnja, ki jo ima odjemalec z nakupom enake storitve, drugačna. Prav vzajemnost delovanja 
med porabnikom storitve in ponudnikom je najpomembnejša posebnost trženja storitev. 
Spremenljivost storitev je težje nadzorovati pri visoko – kontaktnih in človeško intenzivnih 
storitvah (Hope, Muhlemann, 1997, str. 24), tipičen primer je prav prodaja zavarovalnega 
produkta. Heterogenosti se pri izvajanju storitev ne moremo v celoti izogniti, ni pa nujno vedno 
negativna. Prednosti se pokažejo pri prilagajanju storitev potrebam in zahtevam posameznega 
odjemalca (Doyle, 1998, str. 360), s čimer podjetje lahko poveča zvestobo svojih odjemalcev. 
Nižjo stopnjo heterogenosti pa lahko dosežemo z večjo uporabo sodobne tehnologije (npr. 
uporaba prenosnih računalnikov in standardnih programov pri sklepanju zavarovanj). 
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2.2.1.3 Neobstojnost 

Same storitve so neobstojne, čeprav so njihovi učinki lahko dolgotrajni. Hkratno nastajanje in 
izginjanje storitev oziroma njihova neobstojnost, onemogoča ponudnikom, da bi jih skladiščili. 
Zaradi nezmožnosti shranjevanja, lahko tako storitve izvedemo šele tedaj, ko obstaja po njih 
povpraševanje (Botten, McManus, 1999, str. 33). Če povpraševanje preseže ponudbo, ne 
moremo storitve preprosto vzeti iz zaloge in jo ponuditi na trgu. Če ponudba storitev preseže 
povpraševanje, je vrednost storitve za vedno izgubljena. Neobstojnost storitev je vzrok za 
izredno nizke vstopne ovire na področje storitvenih dejavnosti, saj onemogoča pravno zaščito. 
Edina zaščita za vse storitve je doseganje dolgoročnih konkurenčnih prednosti s stalnim 
izboljševanjem kakovosti izvajanja storitev. 

2.2.2 Izvedene značilnosti storitev 
Izvedene značilnosti se pojavljajo samo pri nekaterih vrstah storitev, med njih pa spadajo 
nezmožnost prenosa storitve, neločljivost od izvajalca, sočasnost izvajanja in uporabe, 
neposredni ali posredni stik med izvajalci in porabniki. Nekateri avtorji združujejo to lastnost 
storitev pod pojem neločljivosti storitve. 

Večino izdelkov se najprej izdela, nato pa proda. Skoraj vse storitve pa se najprej proda, 
proizvedene in porabljene pa so nato istočasno (Langford, Consenza, 1998, str. 16-26). 
Neposredni izvajalci storitev so hkrati tudi proizvajalci, večini primerov pa odjemalci tudi 
sodelujejo pri izvajanju storitve. Sodelovanje odjemalca pri izvedbi storitve je uspešno šele tedaj, 
ko odjemalec razume naravo storitve, razume svojo vlogo ter ima potrebne sposobnosti in 
zmožnosti, ki jih zahteva aktivno sodelovanje pri izvajanju. Odjemalci presojajo delo izvajalcev 
storitev tudi na podlagi njihove zunanje urejenosti in ravnanja z drugimi odjemalci. Izjemno 
pozornost je zato potrebno posvečati pravilni izbiri izvajalcev storitve, njihovemu usposabljanju 
ter ustreznemu nagrajevanju. 

Med posebnosti storitev sodijo tudi težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, visoka 
stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov in ustvarjanje osebnih 
stikov med porabnikom in izvajalcem storitve (Potočnik, 2000, str. 22). Storitve praviloma 
izvajajo ljudje, ki pa ne delujejo tako kot stroji v proizvodnem procesu. Prav zaradi tega 
porabnik težko ocenjuje vrednost storitve, ki jo je dobil, prav tako pa tudi izvajalec ne more 
natančno ugotavljati in nadzirati njene kakovosti. Ocenjevanje vrednosti in kakovosti storitev je 
tako odvisno od mnenj, vrednot in pričakovanj porabnikov. Zaradi težavnosti ugotavljanja in 
nadziranja kakovosti in zaradi drugih značilnosti storitev, je nakup storitve vedno bolj tvegan od 
nakupa izdelka. 
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Slika 1: Splošne in izvedene značilnosti storitev 
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Vir: Potočnik V., Trženje storitev, 2000, str. 42 

Ker storitve izvajajo ljudje, jih ni mogoče v celoti poenotiti tako kot lahko standardiziramo 
izdelke. Stopnja prilagajanja ponudbe in izvedbe storitev posebnim zahtevam porabnikov je zato 
eno od pomembnih meril kakovosti storitev. Po drugi strani velja splošno pravilo, da sta raven 
prilagodljivosti in izvedbe storitve po meri posameznega porabnika zelo pomembni, ko gre za 
diferenciranje ponudbe storitev. V večji meri za storitve velja, da so proces, v katerem je znanje 
in vedenje izvajalca storitve odločujoče za rezultat, torej raven porabnikovega zadovoljstva. 

Vse omenjene značilnosti storitev so vzrok, da se storitvene organizacije razlikujejo od 
proizvodnih po načinih trženja in oblikovanju trženjskega spleta. Trženjski splet sestavljajo štiri 
prvine, ki jih na kratko označujemo s 4P (Potočnik, 2000, str. 23): izdelek, prodajna cena, 
prodajne poti in tržno komuniciranje. Zaradi razlik, ki obstajajo med izdelki in storitvami pa 
moramo storitvenemu trženjskemu spletu dodati še tri prvine: udeležence, fizično okolje in 
postopke. Udeleženci so zaposleni v storitvenih organizacijah in porabniki storitve ter njihovo 
znanje, vedenje in zmožnosti. Fizično okolje vključuje videz, opremo in vzdušje v objektih, 
oglaševalski material, zavarovalne police itd., torej fizične dokaze izvedbe storitve. Med 
postopke pa sodi niz aktivnosti, ki jih moramo opraviti, da je storitev uspešno izvedena. Sem 
sodijo tudi druge spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo storitve. 
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2.3 Značilnosti trženja storitev 
Trženjsko razmišljanje je bilo vedno bolj povezano s prodajo izdelkov, vendar smo v zadnjih 
desetletjih priča izjemni rasti obsega storitev v razvitih gospodarstvih, kar ima za posledico tudi 
razvoj tržne naravnanosti na področju ponudbe storitev. Storitvena podjetja morajo iskati razne 
načine, kako narediti storitev otipljivo (različni dokazi storitve) in kako povečati produktivnost 
izvajalcev storitve, ki so neločljivo povezani z njo. Uspeh storitvenih podjetij je v največji meri 
povezan z visoko kakovostjo storitev in na ta način diferenciacijo med konkurenti – to pa 
predstavlja temeljni problem trženja storitev. 

Področje trženja je širok pojem in zajema (Potočnik, 2000, str. 47) raziskovanje trga, tržno 
načrtovanje, pripravo trženjskih aktivnosti, izvajanje trženjskih aktivnosti, spremljanje 
uspešnosti trženjskih aktivnosti, neposredno prodajanje in kontrolo navedenih področij. 

Sodobno razmišljanje postavlja trženjski proces na sam začetek načrtovanja poslovnega 
procesa.Trženjski proces temelji na (Potočnik, 2000, str. 50): 

• zanesljivem tržno-informacijskem sistemu in raziskavi trga, ki je nujno potrebno za 
ugotavljanje porabnikovih potreb in želja, nakupnih navad, delovanju konkurentov, 

• raziskovanje ciljnih trgov – merjenje in predvidevanje privlačnosti posameznih trgov in 
pozicioniranje ponudbe za izbrane ciljne trge, 

• oblikovanje trženjskih strategij, ki je odvisno od vloge, ki jo ima storitveno podjetje – ali 
zavzema vodilno vlogo na trgu, je izzivalec, posnemovalec ali podjetje, ki deluje v tržnih 
vrzelih, 

• sprejem odločitve o trženjskem spletu – podjetje mora s trženjskimi programi določiti, kako 
bo razdelilo trženjski proračun med različne elemente trženjskega spleta; to so razvoj novih 
storitev, tržne poti, tržno komuniciranje in oblikovanje cen, 

• organiziranje, izvajanje in nadzor trženjske dejavnosti. 

Pomembno je, da trženjsko miselnost in naravnanost sprejmejo vsi zaposleni v podjetju, zato je 
za koncept celovite trženjske usmeritve pomemben pozitivni odnos do strank na vseh ravneh v 
podjetju, pripadnost trženju vseh zaposlenih in sprejem standardov kakovosti storitev. 

2.4 Kakovost storitev 
Značilnosti storitev vplivajo tudi na opredelitev kakovosti storitve, ki je bistveno težavnejše kot 
opredelitev kakovosti izdelka. Kakovost je lahko (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 56-59) tako 
imenovana iskana kakovost, ki jo opredeljujejo fizične lastnosti izdelka ter omogočajo kupcu 
določitev kakovosti pred nakupom le-tega. O izkustveni kakovosti govorimo takrat, ko 
odjemalec ocenjuje kakovost storitve med samim izvajanjem storitve. Pri nekaterih storitvah pa 
govorimo o kakovosti zaupanja, saj se mora odjemalec zanesti na samega izvajalca (npr. 
zdravniška diagnoza). 
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Ocenjevanje kakovosti storitev je zelo kompleksno. Kakovost storitev namreč ni nekaj 
absolutnega, pač pa sta zaznavanje končnega rezultata neke storitve ter ocena procesa izvajanja 
storitve odvisna od zaznav posameznika (Kurtz, Clow, 1998, str. 99). Pri izvajanju storitev 
morajo biti upoštevani kriteriji, ki jih individualni odjemalec določi sam pri ocenjevanju 
kakovosti (Payne, 1993, str. 215). Tako izraza »visoke« ali »nizke« kakovosti ne pomenita 
veliko, saj je njuna opredelitev v celoti odvisna od zaznavanj posameznika. Nekateri avtorji 
govorijo o t.i. »mehkih« zaznavah odjemalcev, ki temeljijo na njihovih osebnih vrednotah 
(Gabbott, Hogg, 1998, str. 103). 

Na svetovnem trgu je prišlo do dveh pomembnih sprememb, ki vplivata na spremembe v 
pojmovanju kakovosti. Prva je sprememba iz tržišča ponudnika v tržišče kupca, na katerem 
ponudba presega povpraševanje. Druga pa je internacionalizacija oziroma globalizacija ponudbe, 
ki z odpiranjem nacionalnih trgov storitev postaja čedalje bolj značilna tudi za storitveni sektor. 

Prva razmišljanja o zagotavljanju kakovosti so spodbudile ugotovitve, da je treba o kakovosti 
proizvoda ali storitve razmišljati, še preden ga podjetje proizvede oziroma nudi storitev. Splošne 
ugotovitve so bile, da je bistven dejavnik za uspešno poslovanje kakovost proizvodov in storitev 
in, da je nujno upoštevanje vse bolj strogih zahtev kupca glede kakovosti. 

Kot plod urejanja poslovanja podjetij, so v sedemdesetih letih nastali prvi dogovori – nacionalni 
standardi, ki so se po državah sicer razlikovali, vendar so imeli eno skupno bistvo – 
sistematičnost namesto naključnosti. Ker so zaradi različnosti postali resna ovira v mednarodni 
trgovini, je mednarodna organizacija za standardizacijo v letu 1987 izdala prve standarde ISO, 
serije 9000. 

Skladno z drugačnim pojmovanjem kakovosti, se spreminjajo tudi pristopi za pojmovanje 
kakovosti. Od kontrole kakovosti, usmerjene predvsem na odpravljanje napak, prek sistema 
zagotavljanja kakovosti, s katerim se skušajo odpraviti vzroki napak in s tem preprečiti njihovo 
pojavljanje, se vedno bolj uveljavlja celovit pristop, ki ga pri nas imenujemo celovito 
obvladovanje kakovosti (CEOKA, glej sliko 2). Celovito obvladovanje kakovosti avtorji (Verbič, 
1994, str. 33) definirajo kot sistem upravljanja z ljudmi, ki si prizadeva za vedno večje 
zadovoljstvo strank ob čedalje nižjih realnih stroških. Je celovit sistemski pristop in sestavni del 
podjetniške strategije, ki deluje horizontalno na vseh funkcijah in sektorjih, vključuje vse 
zaposlene od vrha do dna in sega nazaj v verigo dobaviteljev in naprej v verigo odjemalcev. 
Celovita kakovost poudarja izobraževanje in usposabljanje za nenehno spreminjanje kot ključ za 
uspeh organizacije. 
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Slika 2: Piramida kakovosti 

Kontrola kakovosti
(Quality control)

Zagotavljanje kakovosti
(Quality assurance)

Obvladovanje
kakovosti

(Quality management)

CEOKA
(Total quality
management)

- na sodelovanju vseh sodelavcev utemeljene metode
vodenja organizacije, ki kakovost postavlja v središče in je
prek zadovoljstva kupca usmerjena na dolgoročni poslovn

uspeh, pa tudi na korist za sodelavce organizacije in za
družbo

- vse delavnosti splošne funkcije vodenja, ki
določa politiko kakovosti, cilkje in odgovornosti in
to tudi uresničuje v okviru sistema zagotavljanja

kakovosti s postopki planiranja, vodenja
zagotavljanja in izboljševanja kakovost

- planirani in sistematični ukrepi, ki naj bi
zagotovili zanesljivo izpolnitev zahtev

kakovosti (poznani vzroki napak)

- kontrola kakovosti izdelka ali
storitve med izdelovanjem in/ali po

izdelavi

 

Vir: Verbič B., Dobrodošli med najboljšimi, 1994, str. 34 

Pod pojmom kakovostna raven storitve razumemo primeren način, s katerim lahko zadovoljimo 
potrebe, pričakovanja in povpraševanje stranke. Kakovostne ravni storitev ne moremo meriti in 
določati s količinskimi merili, pač pa bi njeno definicijo lahko strnili v naslednjih besedah: 
kakovost storitev je razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, ki jo zazna porabnik 
(Potočnik, 2000, str. 158). 

Ocenjevanje kakovosti storitve je veliko težje kot ocenjevanje kakovosti izdelka: 

• kakovost izdelka je mogoče oceniti po njegovih tehničnih značilnostih, pri storitvah pa lahko 
stranka ocenjuje le videz in urejenost zaposlenih, opremljenost storitvenega podjetja itd., 

• kakovost storitev je odvisna od pričakovanj stranke v primerjavi z dejanskim zaznavanjem 
izvedbe storitve, 

• kakovost storitve stranka ocenjuje tudi glede samega postopka izvedbe storitve, ne samo na 
stanje po opravljeni storitvi. 

Kakovost storitve je eden največjih problemov, s katerimi se srečujejo storitvena podjetja. 
Razlikovati moramo namreč med standardno kakovostjo in kakovostjo, ki je skladna s 
pričakovanji porabnika. Standardna kakovost je objektivna in jo storitveno podjetje opredeli s 
postopki in izvajalci storitve. Kakovost, skladna s pričakovanji pa je subjektivna in jo porabnik 
opredeli šele potem, ko je storitev že izvedena. 
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Gabbott in Hogg (1998, str. 103) govorita o tem, da je ponudba podjetja  največkrat vsota 
fizičnih izdelkov in storitev zato lahko ločimo subjektivno in objektivno kakovost. Slednja 
temelji na percepcijah individualnega porabnika in je ni mogoče izmeriti, povezana je s t.i. 
»mehkimi« zaznavami porabnikov, ki temeljijo na njihovih osebnih vrednotah. 

Zaznava storitev, ki jih porabnik sprejema, je pod vplivom številnih elementov. Vsak stik s 
storitvenim podjetjem vpliva na zaznano kakovost storitve (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 104). 
Fizična podpora olajšuje pozicioniranje storitvenega podjetja in hkrati nudi porabniku 
oprijemljiv dokaz, ki nakazuje storitev. Na podlagi dokazov fizične podpore, porabnik presoja 
tudi kakovost storitve (Lovelock, 1998, str. 201). Na podlagi tega lahko sklepamo, da fizična 
podpora v storitvenih dejavnostih opravlja vlogo, kot jo opravlja pri prodaji fizičnih izdelkov 
embalaža (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 524), saj vpliva na odjemalčeve zaznave in sprošča 
čustvene reakcije. 

Vloga trženja je vsekakor najpomembnejša pri ugotavljanju porabnikovih potreb in pričakovanj, 
ki so odločilni za opredelitev kakovosti.  

Subjektivno izražene potrebe porabnikov je potrebno prevesti v operacijski koncept (diagram o 
izvajanju storitve), pri čemer je potrebno izvedbeni proces sistematično načrtovati in preizkusiti 
ali dejansko in racionalno izpolnjuje objektivne potrebe. Na podlagi diagrama o izvajanju 
storitve lahko podjetje razišče vsa ključna vprašanja v zvezi z razvojem in vodenjem: 
identificiranje poteka procesa, ugotovitev kritičnih točk, določanje časovnih normativov, 
analiziranje donosnosti itd.. 

Za ugotavljanje in presojo kakovosti storitev, so raziskovalci razvili različne modele, ki so lahko 
podlaga storitvenim organizacijam za primerne organizacijske rešitve in določitev ustreznih 
standardov kakovosti. 

V praksi najpogosteje uporabljani načini presoje kakovosti storitev so (Potočnik, 2000, str. 158): 

• Model kakovosti storitev 4Q: Po tem modelu so za presojo kakovosti najpomembnejši 
kriteriji: kakovost načrtovanja storitve, kakovost izvedbe storitve, kakovost izvedbe ob 
določenem času in kakovost odnosov med izvajalci storitve in strankami. 

• Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev: Porabnik ocenjuje kakovost storitve tako, 
da pričakovano storitev primerja z znano storitvijo. Kakovost se ocenjuje na podlagi 
naslednjih kriterijev: tehnična kakovost (kaj je stranka dobila ob izvedbi storitve), 
funkcionalna kakovost (način kako je storitev ponujena in izvedena) in podoba storitvene 
organizacije (strankino zaznavanje storitvene organizacije kot celote). 

• Model vrzeli (model Parasuraman, Zeithaml, Berry) : V modelu vrzeli je kakovost storitve 
opredeljena kot vrzel med pričakovanji porabnika in njegovim zaznavanjem dejansko prejete 
storitve. 

• Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve: Po tem modelu je 
kakovost storitve odvisna izključno od vzajemnega odnosa med izvajalcem in stranko v 
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trenutku soočenja s storitvijo, na kakovost storitve pri tem vplivata dve dimenziji: kakovost 
fizičnih dokazov in kakovost vzajemnega odnosa med izvajalcem in stranko. 

• Model SERVQUAL: Stranke se pri ocenjevanju kakovosti storitev opirajo na različne 
kriterije, največkrat na: zanesljivost, odzivnost, vljudnost, zaupanje, varnost, razumevanje, 
dostopnost, komunikativnost, urejenost in fizične dokaze storitve. 

Porabniki si pri nakupu neke storitve želijo določene ravni izvedbe, ki pa jo izvajalci vedno ne 
dosežejo. Poleg želene ravni izvedbe storitev pa si porabniki v svojih pričakovanjih postavijo 
tudi spodnjo mejo, ki bi jo morali izvajalci pri izvajanju storitve doseči. Vrzel med želeno in še 
sprejemljivo izvedbo imenujemo območje tolerantnosti (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 80 – 81). 
Storitev, katere rezultat je nižji od postavljene spodnje meje s strani porabnika lahko povzroči 
nezadovoljstvo, razočaranje in frustracijo. Nasprotno pa izvedba storitve, ki presega porabnikova 
pričakovanja povzroči navdušenje porabnika (Lovelock, 1998, str. 90). Pričakovanja porabnikov 
storitev se pod težo različnih dejavnikov spreminjajo, zato je pomembno, da se podjetja trudijo 
izvajati svoje storitve v območju meja tolerantnosti. Tveganje izgube obstoječih in potencialnih 
odjemalcev se povečuje vsakič, ko je končni rezultat opravljene storitve pod spodnjo mejo 
tolerantnosti (Brown et al., 1997, str. 92). 

Številni avtorji menijo, da je učinkovit način za poenotenje kakovosti storitve vzpostavitev 
učinkovitega sistema zbiranja pritožb porabnikov storitev (Brown, 1998, str. 75 – 88, Kotler, 
1999, str. 650). Pravilno vzpostavljen sistem zbiranja pritožb in njihova ustrezna analiza nam 
pokažeta, v katerih stičnih točkah izvajanja storitve, ne dosežemo pričakovanj porabnikov ter 
opozarja izvajalca storitev na nepravilnosti, ki se pojavljajo pri sami izvedbi storitev (Kasper et 
al, 1999, str. 196). Kotler (1998, str. 468) za poenotenje kakovosti storitev predlaga še: 

• izbor dobrih kandidatov in njihovo usposabljanje in 

• poenotenje poteka storitev z jasno postavljenimi standardi. 

S prizadevanji podjetij za večjo kakovost storitev, ki jih nudijo, so navadno povezani tudi veliki 
stroški. Stroški povezani z zagotavljanjem kakovosti storitev nastajajo najpogosteje na naslednjih 
področjih (Potočnik, 2000, str. 172): 

• preprečevanje napak med izvajanjem storitve, 

• kontrola kakovosti po končanem procesu, 

• popravilo napak, ki nastanejo med izvajanjem storitve in 

• kot vzrok napak porabnikov storitev, vračila denarja, izvajanja nadomestne brezplačne 
storitve itd.. 

Stroške izgubljenih strank povezujemo s stroški izgubljene prodaje, ki je v življenjski dobi 
nekega odjemalca lahko izredno visoka. Izvajanje visoko kakovostnih storitev je povezano s 
povečanjem dobička ter višanjem povprečne dobe sodelovanja  s strankami (Reichheld in Sasser, 
1990, str. 105 – 111). Problem pri ugotavljanju stroškov kakovosti je pogosto ta, da storitvena 
podjetja sploh ne evidentirajo stroškov, ki nastajajo zaradi slabe kakovosti storitev in ne 
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analizirajo vzrokov takšnega stanja (Potočnik, 2000, str. 173). Ukrepi za izboljšanje kakovosti 
storitev so tako bolj ali manj občasni, brez podatkovne osnove in posledica odzivanja na raven 
kakovosti storitev konkurenčnih podjetij. 

Lovelock (1996, str. 192) opozarja na to, da je veliko stroškov, ki so povezani s kakovostjo, 
nedenarne narave in jih zato pogosto spregledamo. Navaja tri vrste stroškov takšne narave:  

• stroške najemanja in usposabljanja novih izvajalcev, 

• stroške nižje produktivnosti novih, še neizkušenih izvajalcev in 

• stroške konstantnega privabljanja novih odjemalcev. 

Stroški programov za izboljšanje kakovosti so v podjetjih lahko izjemno visoki in lahko 
neprestano naraščajo, če si podjetja ne postavljajo določenih meja. Pri izvajanju programov 
izboljševanja kakovosti moramo paziti, da njihovi stroški ne presegajo koristi, ki jih ti programi 
prinašajo podjetju. 

Za oblikovanje uspešnih programov za povečanje kakovosti svojih storitev se morajo podjetja 
osredotočiti predvsem na finančne koristi, ki jo prinašajo naložbe v kakovost in na podlagi tega 
pripraviti načrt izboljšanja kakovosti storitev, ki praviloma temelji na naslednjih podatkih in 
informacijah (Potočnik, 2000, str. 176): 

• Dinamika trga: upoštevanje gospodarskih sprememb, zlasti rast in upadanje trga, povečanje 
in zmanjšanje števila strank itd.. 

• Analiza prodaje: ocena posledic izboljšanja kakovosti za prodajo in dobiček podjetja. 
Pogosto podjetja sploh ne ugotavljajo, kako izboljšana kakovost storitve vpliva na povečanje 
ali zmanjšanje prodaje, pa tudi popolnoma novi porabniki, porabniki, ki so se izneverili 
konkurentom itd.. 

• Zaposleni v podjetju: vsako podjetje mora spremljati tudi zadovoljstvo svojih zaposlenih z 
načinom izvajanja, kar je tudi osnova za obseg prenosa pooblastil na kontaktno osebje. 

• Dobavitelji: ugotavljanje kakovosti dobaviteljev in ocenjevanje odnosov z dobavitelji je 
podlaga za odpravljanje napak, ki nastajajo zaradi dobaviteljev. 

• Konkurenti: za celotno načrtovanje izboljšanja kakovosti storitev je pomembno proučevanje 
glavnih konkurentov in njihovih prihodnjih aktivnosti. 

• Benchmarking: primerjava podjetja z najboljšimi podjetji v svoji storitveni panogi je osnova 
za določitev potrebne ravni izboljšanja kakovosti. 

Organizacija programov izboljševanja kakovosti v podjetju je osnova za večjo uspešnost 
poslovanja podjetja, to pa je tesno povezano tudi s spreminjanjem miselnosti zaposlenih glede 
njihove vloge v odnosih do porabnikov storitev in zadovoljitve njihovih pričakovanj.  



 

17 

 

33  OODDNNOOSSII  SS  SSTTRRAANNKKAAMMII  
Postma (2001, str. 13) v povezavi z globalnimi spremembami na področju trženja ugotavlja, da 
se je v zadnjih 25 letih procesna moč silikonskega čipa povečala za faktor 10.000, procesna moč 
človeških možganov pa ostaja nespremenjena. Zato meni, da imamo pred seboj nenavaden 
problem, katerega posledice so spremembe, ki smo jim priča v zadnjem desetletju in ki odločilno 
vplivajo na klasične trženjske koncepte (Postma, 2001, str. 13 – 18): 

• Razvoj informacijske tehnologije: informacijska tehnologija je dosegla izjemen napredek, 
obenem pa človeški faktor skozi vsa leta ostaja enak. Po eni strani nam je omogočeno 
udobnejše bivanje in delovanje, po drugi strani pa postaja življenje bolj zapleteno in manj 
pregledno. Posledica je, da dobivajo sodobni trženjski koncepti povsem nov pomen, načini 
dojemanja trga in možnosti vplivanja nanj pa nove razsežnosti.  

• Priča smo izenačeni ponudbi izdelkov in storitev na vseh področjih, tako kakovostno kot 
cenovno. Zvestobo strank je mogoče graditi samo na individualnem poznavanju stranke in 
nudenju določenih dodatnih ugodnosti, na podlagi njene donosnosti za podjetje. 

Odnos med podjetjem in stranko se je v zadnjih desetletjih zelo spremenil. Od množičnega 
potrošništva in grobe segmentacije trga, je prešel na stranko kot najpomembnejši element v 
procesu prodaje. V zadnjem desetletju pa se čedalje bolj postavlja v ospredje graditev 
partnerskega odnosa s stranko (glej sliko 3). 

Na spremembe v nakupno-prodajnem vedenju ljudi vpliva vrsta družbenih trendov – avtorji 
govorijo o navidezni neurejenosti tržišča na vseh področjih (Postma, 2001, str. 93): 

• Od množic k posamezniku: Naraščajoč pojav “kulture jaza” v zahodnem svetu, kjer ljudje 
visoko vrednotijo življenjske užitke, samoizpolnitev in zadovoljstvo ob osebnem uspehu. 
Samouresničitev je postala pomembnejša od tega, da je človek del celote. Uveljavlja se nov 
vzorec, kjer si vsakdo želi nekaj drugačnega. Pri tem se spodbujanje porabe, usmerjeno k 
množicam, v tak okvir ne prilega najbolje. Navajenim na množično trženje, se zdi stanje na 
novih trgih mogoče kaotično, v resnici pa gre za nov red, red posameznikov, ki sicer prekriva 
stare vzorce množičnosti, vendar jih pri tem ne briše v celoti. Ponudniki množičnih 
porabniških izdelkov in storitev lahko trg še naprej obravnavajo kot množični, na posamični 
ravni pa je potrebno obravnavati pomembnejše kupce in z njimi graditi partnerski odnos. 
Tudi zanašanje na zvestobo blagovni znamki se vedno bolj zmanjšuje. 
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Slika 3: Razvoj trženja v odnosu do strank 
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Vir: Zavod za tehnično izobraževanje, Zadovoljstvo kupcev kot nadgradnja sistemov kakovosti – 
seminarsko gradivo, 2001 

• Od splošnega k posamičnemu: Trend v smeri individualizacije je povezan s trendom iskanja 
izdelkov in storitev, oblikovanih po meri porabnika. En izdelek ali storitev lahko ustreza 
zahtevam enega porabnika, drugi pa drugemu porabniku. Ponudba izdelkov se lahko zelo 
poveča, na drugi strani pa ni dodatnega prometa, ki bi to pokril. Moderna informacijska 
tehnologija je pri tem lahko v pomoč, saj modularna zasnova izdelkov lahko porabnikom 
zagotovi veliko izbiro, proizvajalec pa pri tem izdela le omejeno število različic. 

• Od omejene izbire k izobilju: Posledica individualizacije in podrobnih navodil za izdelavo je 
izobilje možnosti. Ne glede na to kakšne vrste proizvod ali storitev iščemo, bomo naleteli na 
nepregledno vrsto možnosti. Raznolikost dela je v prid novim medijem, ki danes pomagajo 
pri iskanju prave različice – funkciji, ki ni bila potrebna, ko je bil svet še »urejen«. 

• Od tiska k elektroniki: Priča smo svojevrstnemu paradoksu, ko so elektronski mediji dosegli 
neslutene razsežnosti in se je obenem sorazmerno povečala prodaja knjig in papirja. 
Elektronski mediji ne nadomeščajo klasičnih oblik prenosa informacij, pač pa so le dodatna 
oblika. 

• Od pasivnega k interaktivnemu: Razširitev tiskanih medijev na elektronske pomeni prehod 
od pasivnega seznanjanja k neposredni interakciji med pošiljateljem in sprejemnikom. Z 
dviganjem ravni akcije in interakcije uporabniki čutijo, da imajo tudi kot posamezniki 
možnost vpliva. Ni jim več potrebno čakati, da se stvari zgodijo ali da nekdo sprejme 
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odločitev namesto njih. Zdaj lahko sami vplivajo na dogajanje, usmerjajo potek in 
sprejemajo odločitve. 

• Od obilice časa k načelu “hitro-hitreje-najhitreje”: Hitra odzivnost in kratki dobavni roki so 
visoko na seznamu prednostnih zahtev v zahodnem svetu, postajajo celo najpomembnejši 
dejavnik konkurenčnosti.  

• “24 ur na dan”: Odjemalci si, zaradi drugačnega načina življenja, želijo imeti možnost 
poslovanja s podjetji 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Prav uporaba elektronskih medijev 
(elektronska pošta) pri tem ponuja velike možnosti. Zanimivo je, da pri tem tudi poštni 
promet v svetu narašča. Elektronski mediji zagotavljajo nove možnosti, ne izpodrivajo pa 
starih oblik poslovanja. 

Tako imenovani  »novi potrošnik«, je naveličan dobrin, ki jih potrebuje zato, da bo dosegel nek 
višji družbeni nivo (Lewis, Bridger, 2000, str. 2) . Namesto tega se osredotoča na dobrine, ki jih 
želi zato, da bo živel srečneje, bolj zadovoljno in bogatejše. V zadnjih nekaj letih segment 
»novih potrošnikov« zelo hitro narašča, njihove značilnosti pa se popolnoma razlikujejo od vseh 
vedenjskih vzorcev potrošnikov do sedaj. Ta segment zajema ljudi v vseh starostnih obdobjih, iz 
vseh etničnih in vseh dohodkovnih skupin. V času, ko se osnovne potrebe lahko zelo hitro in 
lahko zadovolji, »novega potrošnika« bolj zanima želja po drugačnem načinu zadovoljevanja teh 
potreb – po originalnih, inovativnih in izstopajočih proizvodih in storitvah. Značilno je tudi to, 
da želijo biti neodvisni, da so dobro informirani in vključeni v sam proces nastajanja izdelkov in 
storitev. »Stari potrošnik« je stremel za konvencionalnostjo, »novi potrošnik« pa stremi za 
avtentičnostjo.  

Značilnosti »novega potrošnika« so naslednje (Lewis, Bridger, 2000, str. 6): 

• Pomanjkanje časa: »Novi potrošnik« ima na voljo le malo časa zato, da zadovolji svoje želje. 
Ker je pretirano obremenjen s svojo službo in posveča premalo pozornosti družini, 
interesnim dejavnostim ob prostem času, želi za vsako ceno prihraniti čas, ki ga porabi za 
iskanje ustreznih proizvodov in storitev. Pripravljen je plačati več zato, da mu ni potrebno 
čakati. Tako podjetja, ki uspevajo zagotavljati ponudbo, ki je na voljo 24-ur dnevno, 
dosegajo vedno večje prodajne uspehe. 

• Pomanjkanje pozornosti: Pomanjkanje pozornosti je deloma posledica pomanjkanja časa. 
Deloma pa je potreba po večji pozornosti tudi posledica večje sposobnosti zaznavanja 
mlajših generacij, saj rastejo in se razvijajo skupaj z drastičnim razvojem video tehnologije. 
S tem so tudi njihove sposobnosti zaznavanja okolice bistveno večje kot so bile kdaj koli 
poprej.     

• Pomanjkanje zaupanja: ponudniki si le s težavo pridobijo zaupanje in zvestobo »novega 
potrošnika«. Ti potrošniki si vedno želijo neke dodatne vrednosti, ki jih prinaša proizvod 
oziroma storitev. Ker je zvestoba strank nekaj kar se gradi dolgoročno, je ponavadi uspešen 
ponudnik, ki se na trgu pojavi prvi in uspe stalno izboljševati svojo ponudbo.  
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• Zahteva po avtentičnosti: osnovna želja »novega potrošnika« je prav želja po avtentičnosti. 
Zato, da bi tej želji zadostil, je velikokrat pripravljen žrtvovati veliko svojega denarja. Želi 
proizvode in storitve, ki so popolnoma drugačni in unikatni od tistih, ki so na voljo 
množičnemu trgu.  

• Želja po duhovnosti: je pojav, ki je predvsem posledica negotovosti, ki jo vsak posameznik 
čuti v času, ko tradicionalne vrednote kot so družina, vera, družba vedno bolj izginjajo. Ta 
negotovost rojeva željo po iskanju nečesa, kar naj bi v življenju ljudi manjkalo. Tako se 
denimo drastično povečuje prodaja knjig in predmetov z religiozno vsebino in pomenom. 

• Individualizem: želja po drugačnosti, je tisto kar zaznamuje »novega potrošnika« - biti član 
majhne, izbrane skupine npr. ljubiteljev posebnih avtomobilov ali česa drugega. 

• Vpletenost v proces nastajanja proizvodov in storitev: »novi potrošnik« ne želi samo 
konformistično opazovati dogajanja okoli sebe, pač pa želi biti dejaven v procesu nastajanja 
proizvoda ali storitve in v samem nakupnem procesu. Ta vpletenost mu zagotavlja, da je 
proizvod izdelan po njegovi meri in storitev izvedena tako kot mu ustreza. 

• Neodvisnost: »Novi potrošnik« želi nakupne odločitve sprejemati samostojno in ne po 
nasvetih nekoga drugega. Proizvodi in storitve, ki so na voljo širokemu trgu na načine, ki se 
jih poslužujejo široke množice ljudi, pri novodobnih potrošnikih ne vzbujajo zaupanja.       

• Dobra informiranost: Internet omogoča zelo poceni in široke možnosti za pridobitev 
popolnih informacij o proizvodih in storitvah, ki nas zanimajo. »Novi potrošnik« ima danes 
tako široke možnosti informiranja, kot jih doslej še ni imel. To omogoča bistveno večji 
nadzor nad sredstvi, ki jih potrošnik nameni za določen proizvod ali storitev in nad kvaliteto 
le-teh. 

Če vse omenjeno povežemo z raznovrstnimi elektronskimi mediji in možnostmi, ki jih ponujajo, 
se zdi, da so nastali kot odgovor na izzive naraščajoče individualizacije – osebno naslovljene 
ponudbe in učinkovito iskanje v nepreglednih količinah raznovrstnih informacij. Dejansko pa so 
novi mediji na eni strani posledica individualističnih interaktivnih elektronskih trendov, na drugi 
strani pa gonilna sila, ki omogoča njihov razvoj.  

Trženje na podlagi odnosov s strankami je odziv na spremembe, ki se danes dogajajo na trgu. Je 
način, ki povezuje nove, drugačnim potrebam strank prilagojene trženjske aktivnosti, povezane z 
uporabo sodobne informacijske tehnologije (Postma, 2001, str. 17). Cilj takšnega načina trženja 
je ustvariti partnerske odnose z izbranimi strankami, ki se bodo podjetju tudi dolgoročno 
obrestovali. Pri tem je sodobna programska oprema le podporna funkcija, ki mora biti 
prilagojena organizaciji in trženjskim potrebam podjetja. 
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Slika 4: Stopnje uvedbe trženja na podlagi odnosov s strankami 
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Vir: Postma, Cap Gemini Ernst & Young, Customer Relationship Management, 2001, str. 21 

Stopnje za uvedbo trženja na podlagi odnosov s strankami lahko opredelimo (Postma, 2001, str. 
22; glej sliko 4): 

• Razumevanje trga in strank: Podlaga za uvedbo trženja na podlagi odnosov s strankami v 
prakso je kakovostna baza podatkov o strankah. Vse informacije o stranki, ki so na voljo v 
podjetju, bi se morale stekati v eno bazo podatkov in tvoriti kakovosten tržno-informacijski 
sistem. Takšen tržno-informacijski sistem naj bi vseboval tudi druge informacije iz okolja, ki 
so pomembne za sprejemanje tržnih odločitev. Na podlagi zbranih podatkov in informacij 
lahko podjetje izdela natančne analize in izvede segmentacijo svojih strank praktično do 
mikronivoja. Bistvene informacije o stranki naj bi bile t.i. »trde« (katere izdelke oz. storitve 
je kupila, v kakšni količini, času, po katerih prodajnih poteh itd.) in »mehke« (osebni 
podatki, ki so na voljo, število pritožb, zadovoljstvo itd.). Za potrebe trženja na podlagi 
odnosov s strankami podjetje lahko analizira svoje stranke po njihovi donosnosti za podjetje. 
Pomemben podatek pri tem je, koliko za podjetje znašajo stroški zadržanja stranke in koliko 
stroški pridobitve nove stranke.   
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• Oblikovanje tržnih strategij: Tržne aktivnosti podjetja bodo v pretežni meri usmerjene v 
segment najbolj donosnih strank za podjetje. Temu segmentu naj bi podjetja namenjala 
posebno pozornost in večje ugodnosti kot ostalim segmentom, saj je zvestoba teh strank 
podjetju najpomembnejša. 

• Pridobivanje strank: Pridobivanje strank je tesno povezano z učinkovito organizacijo prodaje 
in vodenjem prodajnih aktivnosti. Podjetje se lahko odloči za pridobivanje popolnoma novih 
strank ali za navzkrižno prodajo svojih produktov obstoječim strankam. 

• Izgradnja zvestobe strank: V raziskavi (Warhaftig,  1998, str. 24), ki so jo leta 1996 izvedli v 
Veliki Britaniji za področje zavarovalniških storitev so ugotovili, da je 5% dvig stopnje 
zvestobe strank povečal dobiček zavarovalniških družb tudi do 50%. Povečevanje zvestobe 
strank in prodaja obstoječih izdelkov in storitev obstoječim kupcem postajata glavni 
usmeritvi pri prodaji. 

Tržni podatki in informacije koristijo res samo tistim podjetjem, ki so sprejela tržno usmeritev 
(Potočnik, 2000, str. 59). Nobeno storitveno podjetje ne more zadovoljiti potreb in želja strank, 
če ne ve, kdo so to, kakšni so njihovi nakupni motivi, kaj želijo in kaj potrebujejo ter kako 
njihove potrebe zadovoljuje konkurenca. Skoraj nemogoče je načrtovati tržno uspešno ponudbo, 
če ne vemo, kakšne storitve porabniki potrebujejo in kakšne značilnosti bi morale ponujene 
storitve dejansko imeti. 

Uspešna podjetja imajo urejen dotok trženjskih informacij do tržnikov. Trženjsko-informacijski 
sistem sestavljajo ljudje, pripomočki in postopki, s katerimi pridobivamo, razvrščamo, 
analiziramo, ocenjujemo in posredujemo potrebne, pravočasne in točne podatke odgovornim 
tržnikom (Kotler, 1996, str. 125). Potreba po trženjskih informacijah izredno narašča, kar 
narekuje razvoj predvsem na naslednjih področjih (Kotler, 1996, str. 124): 

• Od lokalnega preko državnega do globalnega trženja: globalizacija trgov zamegljuje 
določene geografske trge, kar zahteva od tržnikov večjo širino pri poznavanju tržišč. 

• Od nakupnih potreb do nakupnih želja: s povečano ponudbo na trgu in večjimi prihodki, 
postajajo stranke bolj selektivne pri izbiri izdelkov in storitev. Tržniki tako težko napovedo 
kakšen bo odziv strank na različne lastnosti, slog in druge značilnosti izdelkov. 

• Od cenovne do necenovne konkurence: Obsežna uporaba blagovnih znamk, visoka 
diferenciacija izdelkov in storitev, oglaševanje in pospeševanje prodaje povzročajo, da 
potrebujejo tržniki vedno več informacij o učinkovitosti različnih instrumentov trženja. 

• Uspešna podjetja poznajo svoje stranke – tudi njihove želje in potrebe. Mnogokrat rokujejo z 
informacijami, ki jih niti sami ne poznamo in navidez niso pomembne, v resnici pa 
sestavljajo pomembne informacije za načrtovanje trženjskih strategij. 

Storitvena podjetja čedalje bolj opuščajo množično in diferencirano trženje in se usmerjajo na t.i. 
ciljno trženje (Potočnik, 2000, str. 80), ki omogoča natančnejše ugotavljanje tržnih možnosti in 
razvijanje storitev, namenjenih vsakemu tržnemu segmentu posebej. Ciljno trženje tako poteka v 
treh stopnjah: 
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• segmentiranje trga: postopek razdelitve trga na skupine strank, ki se razlikujejo po potrebah 
in odzivih na ponudbo. 

• izbor ciljnega trga: postopek izbiranja enega ali več tržnih segmentov, ki jim podjetje želi 
prodajati. 

• tržno pozicioniranje: postopek ugotavljanja glavnih tržnih prednosti storitve. 

Če storitveno podjetje želi svoje tržne aktivnosti usmeriti v najdonosnejše tržne segmente 
(Potočnik, 2000, str. 80), mora zato najprej oceniti donosnost vsakega segmenta. Ko se odloči 
koliko segmentov bo oskrbovalo, oblikuje različne tržne ponudbe za vsak segment posebej. 
Potočnik (2000, str. 81) meni, da pri tem trg lahko razdelimo na: 

• tržni segment, ki je velika skupina strank v okviru določenega trga s podobnimi potrebami, 

• tržno vrzel, ki jo predstavlja manjša skupina strank, ki želi posebno korist, za katero so 
pripravljeni tudi več plačati ter 

• posamezno stranko, ki zahteva individualno obravnavo (»trženje po meri porabnika«). 

Področje pridobivanja strank je v največji meri povezano z učinkovito organizacijo prodaje in 
spremljanjem aktivnosti prodajnega osebja. Prodajo je potrebno spremljati glede na različne 
kazalce učinkovitosti. Kotler (1996, str. 753) meni, da so najpomembnejši kazalci učinkovitosti 
prodaje: povprečno število prodajnih obiskov, ki jih dnevno opravi vsak prodajalec, povprečno 
trajanje vsakega obiska, povprečni prihodek na prodajni obisk, povprečni stroški na prodajni 
obisk, odstotek prodaje na 100 prodajnih obiskov, število novih strank v določenem obdobju, 
število izgubljenih strank v določenem obdobju itd.. Danes je z ustrezno informacijsko podporo 
moč vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja teh kazalcev. Ob tem se vedno pojavljajo področja, 
kjer podjetje lahko izboljša učinkovitost svojega poslovanja. 

Vedno več podjetij se zaveda, kakšno bogastvo predstavljajo zveste stranke in si njihovo 
zvestobo skušajo še povečati na različne načine. Mnoge študije dokazujejo, da je obstoječa 
stranka najvrednejša in hkrati najcenejša stranka (Možina et al, 2002, str. 216). 

V širši literaturi se velikokrat srečujemo s t.i. članskim odnosom kot načinom ohranjanja 
obstoječih strank (Reichheld, Sasser, 1990, str. 105 – 111), kjer članstvo največkrat obravnavajo 
kot ponoven nakup. Danes se bolj pogosto pojavlja vprašanje ohranjanja obstoječih strank v 
povezavi z zadovoljstvom strank in tržnim deležem, zvestobo strank in pomenom kakovosti 
storitve ter vpliva na obnašanje strank v prihodnosti (Bhattacharya, 1998, str. 32). 

T.i. članski odnos omogoči storitvenemu podjetju, da dobro pozna podatke o svojih strankah, na 
podlagi tega pa oblikuje posebne ponudbe ter lažje vzpostavlja stik z njimi (Starman, 1997, str. 3 
-19).    

Kotler (1998, str. 48) govori o trženju, ki temelji na odnosih s strankami kot o načinu, s katerim 
stranki posredujemo veliko mero zadovoljstva in si s tem pridobimo njeno zvestobo. 
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3.1 Zvestoba in zadovoljstvo strank 
Klasična teorija in praksa trženja se nista v veliki meri osredotočala na umetnost obdržanja 
obstoječih strank, pač pa bolj na pridobivanje novih strank. Poudarek je bil na ustvarjanju poslov 
in ne odnosov ter na predprodajni in prodajni aktivnosti. Danes vedno več podjetij spoznava, 
kako pomembno je obdržati že obstoječe stranke, torej se usmeriti na poprodajne aktivnosti. 
Podjetje mora za znižanje števila izgubljenih strank vedeti (Kotler, 1998, str. 47): 

• koliko strank želi obdržati, 

• kateri so vzroki za manjše število strank in katere lahko odpravi, 

• koliko dobička izgubi, če po nepotrebnem izgubi stranke, 

• koliko stroškov bo imelo z znižanjem števila izgubljenih strank. 

Strankina zvestoba prinaša neko vrednost življenjske dobe, ko je stranka zvesta organizaciji – to 
je dobiček, ki nam bi ga prinesel kupec, ki bi kupoval pri nas običajno število let (Kotler, 1998, 
str. 48). Gordon (1998, str. 92) govori o vrednosti življenjske dobe strankine zvestobe, ki pomeni 
razliko med donosi potencialne stranke in stroški, ki jih ima podjetje z izvajanjem storitve in 
nudenjem podpore stranki v njegovi življenjski dobi. Če podjetje ugotovi, da se mu splača 
zadržati stranke, saj bi bilo pridobivanje novih strank predrago, ima na voljo dva načina za 
povečanje zvestobe strank (Kotler, 1998, str. 48): 

• stranki otežkočimo zamenjavo (izguba popustov, ki jih nudim zvestim strankam, visoki 
stroški povezani z odhodom stranke k konkurenci itd.) ali boljši način 

• povečanje stopnje zadovoljstva stranke. Eden od načinov, s katerim zagotovimo visoko 
stopnjo zadovoljstva strank in s tem večjo zvestobo strank, je sprejetje tako imenovanega 
koncepta upravljanja odnosov s strankami. 

Tržna orodja, ki jih lahko uporabi podjetje, če želi vzpostaviti tesnejšo vez z najboljšimi 
strankami, se nanašajo predvsem na dodajanje finančne koristi odnosom s strankami (npr. 
trženjski programi za zvestobo) in na osebne koristi, ki jih v odnosu s podjetjem pridobi stranka 
(učvrstitev osebnih vezi s strankami in individualizacija ter prilagoditev svojih storitev stranki). 

3.1.1 Opredelitev zvestobe strank 
Zvestobo strank lahko delimo v dve kategoriji (Warhaftig, 1998, str. 51): 

• čustvena zvestoba: se spreminja in ne moremo vedno opredeliti od česa je odvisna, 

• racionalna zvestoba:  razumska, temelji na dosedanjih percepcijah posameznika. 

Večja zvestoba strank se lahko odraža v (Warhaftig, 1998, str. 51): 

• že omenjeni navzkrižni prodaji: stranka kupi nov ali drugačen produkt ali storitev od istega 
ponudnika (npr. sklenitev požarnega zavarovanja in nato še življenjskega zavarovanja), 
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• večji prodaji: stranka kupuje več enakih produktov ali storitev od istega ponudnika in 

• ponavljajočih nakupih: ponovni nakup enakega produkta ali storitve od istega ponudnika, ko 
se pojavi ponovna potreba. 

Zvestoba strank je navadno posledica zadovoljstva strank s proizvodi oz. storitvami podjetja in 
zavedanja strank o uporabnosti in kvaliteti proizvoda oz. storitve nekega podjetja. Zadovoljstvo 
je pogoj, ki je potreben, če želimo pridobiti zvesto stranko, vendar se zvestoba gradi še z drugimi 
pomembnimi dejavniki, na katere lahko podjetje bolj ali manj vpliva. Najpomembnejši elementi, 
ki vplivajo na zvestobo stranke so (Oliver, 1999, str. 210): 

• zaznana superiornost (večvrednost izdelka ali storitve), 

• osebna trdnost stranke (njena dovzetnost za spremembe), 

• socialna determiniranost stranke na institucionalnem nivoju, 

• socialna determiniranost stranke na osebnem nivoju. 

Zadovoljstvo je tako le eden od dejavnikov, ki vplivajo na zvestobo strank. Pri iskanju vzorčno-
posledičnih povezav med zadovoljstvom in zvestobo je potrebno upoštevati tudi naravo in vrsto 
zadovoljstva, ki ga stranka občuti. Bloemer in Kasper (1995, str. 312) ločita dve vrsti 
zadovoljstva strank: jasno izraženo in prikrito. Veliko močnejša pozitivna povezava obstaja med 
jasno izraženim zadovoljstvom in zvestobo potrošnika kot med prikrito izraženim zadovoljstvom 
in zvestobo.  

Podjetje mora pojem zvestobe definirati po načelih, ki jih postavljajo stranke (Warhaftig, 1998, 
str. 52). Preden lahko kot podjetje vplivamo na prepričanja strank in s tem na njihovo obnašanje, 
mora stranka vedeti od koga kupuje proizvod oz. storitev in zakaj naj bi bila zvesta ravno nam. 
Zato mora poznati tudi alternative, ki jih ponuja trg. O zvestobi pač ne moremo govoriti v 
primerih monopolnih položajev podjetij, ko ima stranka možnost samo kupiti ali ne kupiti. 

Pri ustvarjanju zvestobe strank je posebnega pomena zvestoba zaposlenih. Posebej pomembno je 
to v storitvenih dejavnostih, kamor sodi tudi zavarovalništvo. To je del notranjega trženja v 
organizacijah, kateremu bom namenila posebno poglavje.   

Izjemnega pomena pri izgradnji zvestobe strank je izmenjava informacij med podjetjem in 
strankami. Zveste stranke raje dajejo povratne informacije iz trga, ker podjetju zaupajo in vedo, 
da bodo diskretno uporabljene predvsem za njihovo korist. Pričakujejo pa tudi več povratnih 
informacij s strani podjetja – takšna komunikacija je osnovnega pomena za izgradnjo zvestobe 
strank. 

Pri vsem skupaj pa je potrebno vedeti, da zvesta stranka ni vedno najboljša stranka. V 
zavarovalništvu imamo pogosto izkušnje, da se zavarovanci, ki imajo sklenjeno majhno število 
zavarovanj z nizko zavarovalno premijo, neprestano pritožujejo in pričakujejo v zameno za 
njihovo zvestobo različne bonitete. Po drugi strani obstaja segment zavarovancev, ki plačujejo 
zelo visoke premije, ne zanima pa jih zvestoba podjetju, pač pa le-to naključno ponuja produkt, 
ki je zelo dober in so se zanj odločili, ker v tem vidijo svojo lastno korist. Zato je toliko 
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pomembnejše, da podjetje definira, kaj je zanj dobra stranka in kaj je tisto, zaradi česar takšne 
stranke, ostajajo zveste stranke. 

Proces, v katerem lahko stranka nek proizvod ali storitev zamenja z drugo, ki ima podobne 
funkcije in lastnosti, s katerimi stranka zadovoljuje svoje potrebe, imenujemo substitucija. 
Podjetje mora dobro poznati vse storitve, ki zagotavljajo enake generične funkcije kot storitev, ki 
jo izvaja samo (Porter, 1995, str. 273). Z zamenjavo izvajalca storitve so za podjetje izgubljene 
vse investicije, ki jih je vložilo v vzpostavitev razmerja s stranko. S povečanjem stroškov 
zamenjave izvajalca storitve, se posledično povečuje tudi zvestoba strank (Adcock et al., 1998, 
str. 183).  

3.1.2 Pomen zvestobe strank 
Nekatera tržna razmerja so plitva in naravnana samo na eno transkacijo, druga pa so globlja, 
dolgotrajna in vključujejo veliko socialnih odnosov – sem sodijo tudi zavarovalniške storitve 
(Gronroos, 1990, str. 129 – 133). 

Različne raziskave so pokazale, kako v tesni vzročni povezavi sta v storitvenih podjetjih 
poslovni uspeh in stopnja zvestobe strank. Izsledki raziskave Forum Corporation (Verbič, 1994, 
str. 38) so pokazali, da se 96% nezadovoljnih strank ne pritoži, vendar svoje nezadovoljstvo 
izrazijo na dva posredna načina: 

• kar 82% se jih ne vrne več, 

• s svojo slabo izkušnjo v povprečju seznanijo devet oseb. 

Med tistimi, ki se ne vrnejo več, je le 14% takih, ki so nezadovoljni z izdelkom ali višino cene, 
kar 68% pa je takih, ki so nezadovoljni s spremljajočo storitvijo. 

Nekakovostna storitev ima torej lahko za posledico tako izgubo stranke kot odvrnitev 
potencialnih novih strank. To za podjetje pomeni priložnostno izgubo zaradi izgubljenih 
potencialnih možnosti zaslužka. 

Izguba strank pa pomeni neugodne ekonomske učinke še iz dveh razlogov (Verbič, 1994, str. 
39): 

• pridobitev nove stranke je v povprečju petkrat dražja kot njena ohranitev, 

• zvesta stranka z leti prinaša tudi več dobička. 

Dejstvo, da pridobitev nove stranke stane petkrat več kot zadržati obstoječo, je spodbudilo 
podjetja, da skušajo zadržati čimveč odjemalcev (Kotler, 1998, str. 47, Chang, Kelly, 1995, str. 
8). Številni avtorji ugotavljajo, da podjetja, ki strankam ponujajo visoko kakovostne storitve, 
povečujejo možnost njihovega ponovnega nakupa in s tem tudi možnost, da odjemalci s časom 
postanejo lojalni podjetju. V raziskavah, ki so bile izvedene na primeru storitvenih dejavnosti 
(Reichheld in Sasser, 1990, str. 105 – 111) je bilo ugotovljeno, da podjetja povečajo dobiček za 
25% do 85%, če zmanjšajo osip odjemalcev za 5%. Izsledki iste raziskave so pokazali, da lahko 
podjetja, ki zmanjšajo stopnjo slabih proizvodov iz 20% na 10%, podvojijo povprečno dobo 
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sodelovanja z odjemalcem iz 5 na 10 let, neto sedanja vrednost kumulativnega toka dobička tega 
odjemalca pa se več kot podvoji. Če se stopnja slabih proizvodov zmanjša še za nadaljnjih 5%, 
se doba sodelovanja zopet podvoji, dobiček pa se poveča za 75%. 

Podjetja z višjo stopnjo zvestobe strank ustvarjajo več dobička, ker (Verbič B. 1994, str. 39): 

• dolgoletne stranke kupujejo več in pogosteje, 

• so zaradi utečenih poslovnih odnosov z leti tudi poslovni stroški nižji, 

• imajo zaradi dobrega glasu (tako imenovani halo-efekt) v svojih strankah brezplačno 
reklamo, 

• imajo zato lahko nekoliko višje cene. 

Zveste stranke kupujejo pogosteje, so pa tudi pospeševalci prodaje. V storitvenih dejavnostih je 
posebnega pomena ustno izročilo (priporočilo), ki ga posredujejo zadovoljne stranke, tako so 
tudi stroški pridobitve novega odjemalca (tržne raziskave, oglaševanje itd.) za storitvena 
podjetja, ki imajo veliko odjemalcev, nižji (Lamb et al., 1998, str. 369). 

Zveste stranke postajajo vse bolj izkušene in seznanjene s storitvijo, zato potrebujejo manj 
informacij in navodil. V procesu izvajanja storitve naredijo manj napak, kar vpliva na višjo 
stopnjo produktivnosti izvajalca storitev ter na zniževanje stroškov poslovanja (Lovelock, 1998, 
str. 127).  

Pomembno je tudi dejstvo, da so zveste stranke cenovno manj občutljive in so zato pripravljene 
plačati višjo ceno, saj menijo, da je vrednost prejete storitve višja (Lamb et al., 1998, str. 370) 

Izsledki raziskave (Warhaftig, 1998, str. 24), ki je bila izvedena v Veliki Britaniji so pokazali, da 
so najpomembnejši razlogi strank za nakup in zvestobo podjetju: kakovost, cena, zaupanje v 
podjetje in storitev. 

Ne preseneča ugotovitev, da je najpomembnejši faktor za nakup in zvestobo strank podjetju v 
finančnem sektorju prav zaupanje v podjetje (glej sliko 5). 

Podjetja, ki se odločijo za trženje na podlagi odnosov s strankami, ponavadi oblikujejo različne 
trženjske programe za različne skupine svojih strank. Posebej pomembna je vzpostavitev 
komunikacije in ustreznega odnosa z najboljšimi (najdonosnejšimi) strankami. 

Pri pripravi trženjskih programov za povečanje zvestobe strank mora podjetje določiti (Kotler, 
1998, str. 51): 

• kateri so cilji programa za posamezno skupino svojih strank (npr. ponuditi določenemu 
segmentu zavarovancev dodatno zavarovanje ali pa z določenimi omejitvami preprečiti 
segmentu zavarovancev, da bi prešli k konkurenčni zavarovalnici itd.), 

• kdo predstavlja ciljno skupino strank, 

• določiti sveženj ugodnosti, ki jih podjetje ponudi določenemu segmentu strank (“mehke” 
ugodnosti – posebne storitve ali “trde” ugodnosti – nagrade npr. ob sklenitvi novega 
življenjskega zavarovanja se podari ena mesečna premija zastonj), 
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Slika 5: Razlogi za ponovni nakup 
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Vir: Warhaftig, From Policyholders to Valued Customers, 1998, str. 24 

• priprava učinkovite strategije tržnega komuniciranja, s katerim podjetje promovira svoj 
trženjski program, 

• priprava programa financiranja izbranih trženjskih programov, 

• oblikovanje ustrezne izvedbene strategije, s katero podjetje zagotovi, da je osebje ustrezno 
usposobljeno za izpeljavo programa, 

• nenehno ocenjevanje in dopolnjevanje trženjskih programov (podjetje mora zagotoviti 
doseganje ciljev ob sprejemljivih stroških). 

V raziskavah, ki so jih izvedli v Veliki Britaniji in v Združenih državah Amerike (Lewis, 
Bridget, 2000, str. 186) so ugotovili bistvene razlike v lojalnosti sodobnih in tradicionalnih 
potrošnikov: 

• vsak peti sodobni potrošnik občuti zelo malo ali pa nič lojalnosti do kateregakoli ponudnika, 
več kot dve tretjini tradicionalnih potrošnikov izraža tovrstno zvestobo; 

• dve tretjini sodobnih potrošnikov je vedno pripravljenih prisluhniti ponudnikom z boljšimi 
pogoji, kar je pripravljena storiti manj kot tretjina tradicionalnih potrošnikov; 

• vsak deseti »zvesti« sodobni potrošnik bo takoj preizkusil nov proizvod ali storitev, če mu je 
ponujena pod boljšimi pogoji, od tradicionalnih potrošnikov bo to storil le vsak trideseti; 

• Vsak dvajseti sodobni potrošnik trdi, da ga nič ne bi prepričalo v to, da spremeni najboljšega 
dobavitelja, od tradicionalnih potrošnikov jih tako trdi več kot polovica.  
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V zaključku raziskav avtorji poudarjajo, da se podjetja vse preveč trudijo vplivati na 
tradicionalne potrošnike in njihovo zvestobo. Vendar pa so sodobni potrošniki potencialno lahko 
še bolj zvesti kot tradicionalni, potrebno je le izdelati nove pristope in načine za pridobitev 
njihove zvestobe. 

3.1.3 Zadovoljstvo strank 
Zveste stranke so izjemnega pomena za rast in poslovno uspešnost podjetja. Zvestoba strank pa 
je tesno povezana z njihovim zadovoljstvom, ki ga dosežemo s skrbno načrtovanimi storitvami 
in konsistentnim zadovoljevanjem njihovih potreb (Haskett et al., 1994, str. 164 – 174). 
Zadovoljstvo strank je odvisno od posredovane vrednosti storitev, ki jo ustvarjajo zadovoljni, 
zvesti in produktivni izvajalci storitev. Zadovoljstvo slednjih pa je v veliki meri odvisno od 
podpore in poslovne politike podjetja, ki jih spodbuja h kvalitetnemu izvajanju storitev. 

Cilj storitvenih podjetij je predvsem zadovoljiti stranke tako, da bi ostale zveste podjetju in 
njegovim storitvam (Martin, 1991, str. 11). Odločujoč vpliv pri tem ima vsekakor zaznavanje 
oziroma dojemanje opravljene storitve. Stranke se pri storitvah odzivajo bistveno bolj čustveno, 
to lahko pomeni razočaranje ali izjemno ugodje (celo navdušenje) (Potočnik, 2000, str. 183). 
Potrebno je razlikovati med kakovostjo storitve in zadovoljstvom stranke s storitvijo. Kakovost 
storitve stranka dojema racionalno, njeno zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo pa je 
emocionalno. Odlična podjetja vedno bolj sprejemajo “koncept  navdušenja” – ta temelji na 
doseganju večjega zadovoljstva strank na podlagi pozitivnega presenečenja. To se odraža v večji 
zvestobi strank. 

Pričakovanja strank neposredno vplivajo tudi na zadovoljstvo strank. Pričakovanja so lahko 
objektivna ali subjektivna (Potočnik, 2000, str. 183). Objektivna pričakovanja lahko opredelimo 
s povprečno ravnijo kakovosti, ki temelji na znanih informacijah; to je raven pričakovanja večine 
strank. Subjektivna pričakovanja pa izražajo počutje porabnikov v zvezi s storitvijo – kakšna bi 
morala storitev po njihovem mnenju biti. Na pričakovanja izjemno vplivajo izkušnje, ki jih ima 
stranka s storitvenim podjetjem, pa tudi oglaševanje, javno mnenje in osebne povezave. Motnje 
pričakovanj nastanejo takrat, ko pride do vrzeli med zaznano in pričakovano kakovostjo. Te 
motnje so lahko pozitivne ali negativne. 

Najbolje je, da opazovanje zadovoljstva strank v podjetju poteka kontinuirano. Merila in 
metodologije opazovanje zadovoljstva strank so lahko različne.  

Nekatera možna merila za ugotavljanje zadovoljstva strank, predvsem pri storitvenih podjetjih, 
so lahko naslednja (pri proizvodnih podjetjih so možna še številna druga merila) (Kotnik, 1992, 
str. 113 – 117): 

• merjenje obsega ponovnih nakupov (kolikšen delež odjemalcev se ponovno odloči za nakup 
izdelka ali storitve), 

• sestava strank glede na zvestobo podjetju (delež stalnih kupcev v celotnem številu kupcev), 

• število nakupov na osnovi priporočil obstoječih strank, 
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• število pritožb, število preklicev naročil, število prekinjenih zavarovalnih pogodb, 

• zanesljivost (v kolikšni meri podjetje izpolnjuje dogovorjene roke in obljube), 

• povezani nakupi (v kolikšnem obsegu kupuje kupec nekega izdelka ali storitve še druge 
izdelke ali storitve istega podjetja). 

Postopki za merjenje zadovoljstva strank so lahko zelo različni, zato je pomembno, da podjetje 
pridobiva informacije iz različnih virov, saj samo eden način merjenja ni nujno vedno najbolj 
objektiven. 

Če se podjetje odloči za raziskovanje zadovoljstva strank na osnovi anketiranja, lahko raziskavo 
izvede samo ali pa jo prepusti zato usposobljenim podjetjem, kar je seveda povezano z dodatnimi 
stroški. Različni načini pridobivanja mnenj s strani strank, imajo različne prednosti in slabosti. 

Prednost telefonske raziskave je hitrost, vendar veliko strankam ta način komuniciranja s 
podjetjem ni všeč. Ena od možnosti je uporaba storitev, ki jih nudijo specializirane agencije.Te 
izvajajo hitre telefonske raziskave med strankami, ki so pred nedavnim kupile proizvod ali 
storitev ali pa obsežnejše raziskave na izbranih vzorcih strank. 

Prednost pisnih raziskav je možnost zajetja velikega in razpršenega vzorca strank. Vprašalnik je 
možno distribuirati s propagandnim materialom, v zavarovalnicah skupaj z dostavljenimi 
zavarovalnimi policami ali na različne druge načine. 

Osebni intervjuji predstavljajo najdražji način anketiranja, izvedejo ga posebej izučeni anketarji. 
Prednost tovrstnih raziskav je, da anketarji lahko na kraju samem proučijo globlje vzroke mnenj 
in pogledov strank in ugotovijo njihovo resničnost. 

V zadnjem času je pogosta oblika pridobivanja informacij s strani strank preko Interneta. 
Podjetja imajo na svojih spletnih straneh tudi vprašalnike, ki jih stranke lahko izpolnijo in 
posredujejo nazaj podjetju. To je hiter in poceni način pridobivanja odgovorov s strani strank, 
vendar se mora podjetje pri tem zavedati, da vsi segmenti strank ne uporabljajo Interneta in zato 
ta slika ni popolna. 

Pri uporabi metod opazovanja zvestobe strank je potrebno posvetiti posebno pozornost 
izbranemu vzorcu anketiranih strank - ta mora biti pravilno izbran in dovolj velik, da so rezultati 
raziskave reprezentativni za celotno populacijo strank (Kotnik, 1992, str. 85 – 90). Koristno je, 
če vključimo v vzorec anketiranih tudi tiste, ki niso naše stranke, pač pa uporabljajo 
konkurenčne izdelke ali storitve. Tako lahko primerjamo, kako kakovost storitve zaznavajo ene 
in druge stranke (Potočnik, 2000, str. 189).   Pomembna je sestava vprašalnika - vprašanja 
morajo biti postavljena tako, da resnično dobimo tiste odgovore, ki jih želimo. Na koncu pa je 
najpomembnejša pravilna analiza zbranih odgovorov in interpretacija vodstvu, ki sprejme 
nadaljnje ukrepe za izboljšanje stanja. 
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Tabela 1: Načini merjenja zadovoljstva strank 

Objektivna Subjektivna
Analiza pritožb strank Spraševanje sodelavcev

Analiza sklepanja pogodb
Spraševanje strank (interne ankete 
in intervjuji)

Analiza odnosov neprodajnega 
osebja z odjemalci
Stroški v zvezi s povračili 
strankam
Primerjave s konkurenti 
(benchmarking)

Spraševanje strank (zunanji 
izvajalci anket in intervjujev)
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Vir: Rojšek, Informacije za strateško poslovodenje trženja, gradivo s predavanj, 2000 

Spraševanje sodelavcev, prodajnega in neprodajnega osebja je pogosto zanemarjena metoda 
pridobivanja informacij od strani strank. Zaposleni, ki so v vsakodnevnem stiku s strankami, 
lahko zagotovo povedo največ o njihovih pripombah in odzivih na opravljeno storitev ali 
uporabo določenega izdelka (Horovitz, Panak, 1997, str. 168). Pri tem je potrebno upoštevati 
pristranskost tako pridobljenih informacij. 

Pogosta metoda ugotavljanja prednosti in pomanjkljivosti storitev ali izdelkov v določenem 
podjetju je v zadnjih letih benchmarking. Podjetja izdelajo podrobne analize izvajanja storitev ali 
proizvodnje izdelkov najboljših konkurentov v svoji panogi in jih primerjajo s svojim načinom 
izvajanja storitev ali proizvodnje izdelkov. Tako lahko ugotovijo, v čem je konkurenca boljša ali 
slabša od njih ter izkoristijo prednosti tega poznavanja. 

3.1.4 Dejavniki, ki vplivajo na nakupne namere strank za nakup storitev 
Vedenje potrošnikov je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem ločimo (Možina et al, 
2002, str. 10):  

• situacijo, v kateri je človek; 

• sile, ki iz okolja delujejo nanj; 

• vloge, ki jih prevzema v skladu s svojimi aktivnostmi; 

• stališča in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti. 
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O nakupu nekega izdelka ali storitve se ponavadi odločamo, ko želimo zadovoljiti neko potrebo. 
Pri tem so odločitve splet vrednot in izkušenj posameznika, ki jih opredeljujejo še ekonomske, 
socialne in kulturne razmere iz katerih izhaja posameznik. 

Ko se stranka odloča za nakup nekega izdelka ali storitve, gre ponavadi skozi zaporedje korakov 
(Solomon et al, 1999, str. 207): 

• prepoznavanje potrebe: zaznavanje razlike med želenim stanjem in dejansko situacijo, ki je 
tako velika, da sproži proces motivacije in odločanja, 

• iskanje informacij: iskanje informacij po spominu in pridobivanje relevantnih informacij iz 
okolja, 

• ocenitev možnosti: ocenjevanje možnosti z vidika pričakovanih koristi in izbira najboljše 
ponudbe, 

• nakupna odločitev: pridobivanje izbrane alternative, če je to potrebno, 

• ponakupno vedenje (uporaba): ocena, v koliki meri izbrana alternativa zadovoljuje potrebe in 
pričakovanja stranke. 

Opisan model odločanja ni vedno uporabljan v praksi, pač pa se stranke pri odločanju o nakupu 
nekega izdelka ali storitve poslužujejo različnih načinov. Avtorji (Možina et al, 2002, str. 163) 
navajajo tri vrste odločanja za nakup: 

• odločanje iz navade: ko zaznamo problem, poiščemo v dolgoročnem spominu rešitev 
(izdelek, storitev ali znamko), 

• zožen proces odločanja: se pojavlja običajno pri vsakdanjih nakupih, ko stranka nima niti 
časa, niti virov in motivacije, da bi se prebila skozi vse faze procesa odločanja (primer je 
impulzivni nakup) in 

• razširjen proces odločanja: je bolj natančen in razčlenjen, ko stranka poglobljeno razmišlja o 
nakupu, saj so stroški in tveganje za napačne odločitve visoki.  

Na sam proces odločanja strank pa vplivajo različni dejavniki posameznika in dejavniki iz 
njegovega okolja. Nekateri avtorji delijo dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja v tri skupine 
(Mumel, 1999, str. 163): 

• Individualne razlike: Vedno, ko mora posameznik sprejeti neko odločitev, na to v prvi vrsti 
vplivajo njegovi viri: čas, denar in njegova možnost sprejemanja in obdelovanja informacij. 
Posamezniki se razlikujemo tudi v znanju (kje in kako kupovati itd.) in v stališčih – vedenje 
je pod vplivom stališč do določene blagovne znamke, izdelka ali storitve. Spreminjanje 
stališč je eden od pomembnih trženjskih ciljev, vendar jih je težko spreminjati, ko so enkrat 
že oblikovana. Motivacija za nakup izdelka ali storitve je nezadovoljena potreba, ta pa je tista 
najpomembnejša, ki sproža posameznikovo aktivnost za njeno zadovoljevanje; posamezniki 
se po tem močno razlikujemo med seboj. Na individualne razlike pa nenazadnje vplivajo še 
različne osebnosti, vrednote in življenjski stili posameznikov. 
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• Vplivi okolja: Kultura je prvi dejavnik okolja, ki zajema vrednote, ideje, simbole, ki 
pomagajo posamezniku kot članu družbe sporazumevati se, interpretirati in razlagati. 
Naslednji je socialni sloj – del znotraj družbe, ki je sestavljen iz posameznikov s podobnimi 
oblikami vedenja, izdelki in storitvami, ki jih uporabljajo predstavniki enega socialnega 
sloja. Iz okolja ponavadi prevzamemo neke osebne vplive od tistih ljudi, ki so nam blizu. 
Pogosto se odzovemo na zaznane pritiske, ki delujejo na prilagajanje normam in 
pričakovanjem drugih, ljudi okoli sebe pa cenimo tudi zaradi nasvetov, ki nam jih dajo pri 
nakupnih izbirah. Pogosto je družina tista primarna enota odločanja, saj v veliki meri vpliva 
na nakupne odločitve posameznega člana (odločitev je lahko skupinska – sprejme jo celotna 
družina). Nakupne odločitve posameznika so odvisne tudi od situacijskih dejavnikov. Če se 
spremenijo okoliščine, se pogosto spremeni tudi obnašanje stranke. To spoznanje je 
dragoceno pri oblikovanju tržnih strategij. 

• Psihološki procesi: Sem sodijo obdelovanje informacij, učenje ter spreminjanje stališč in 
vedenja. Obdelovanje informacij je osnova trženjskih dejavnosti – sem sodi komuniciranje s 
trgom na eni strani ter sprejemanje in razumevanje trženjskih sporočil na drugi strani. 
Učenje, spreminjanje stališč in vedenja posameznikov pomeni tudi težnjo k spremembi 
načina vedenja oziroma odločanja.   

• Ni dovolj, če vemo, kako se stranka obnaša na trgu – osnovni interes vsakega tržnika je, da 
ugotovi zakaj se v določeni situaciji obnaša tako in v drugi drugače. Odločitev o nakupu 
nekega izdelka ali storitve je vedno odvisna od posameznika; le-ta lahko dobi nasvet, lahko 
sprejme ali zavrne vse obstoječe informacije, lahko je izpostavljen vplivom oglaševanja ali 
ne – odločitev je njegova. Informacije, ki prihajajo iz okolja, tvorijo vsakemu posamezniku 
nek specifičen okvir, v katerem ta oseba deluje, ko je izpostavljena tržni situaciji, na sam 
proces odločanja pa vplivajo še osebne značilnosti posameznika. 

3.2 Vloga trženj v odnosih s strankami 
Trženje v širšem smislu, se  je sprva osredotočalo samo na ekonomsko menjavo podjetja z 
okoljem, v zadnjih desetletjih pa smo priča njegove širitve na vse vrste menjav – na kolektivnih 
in medosebnih ravneh (Jančič, 1996, str. 126). 

Danes vemo, da uspešno trženje storitev ni le zunanje, pač pa tudi notranje in odzivno (Potočnik, 
2000, str. 87-89; glej sliko 6). Zunanji del trženja se nanaša na tisti del trženja, ki je za stranko 
viden: pripravo trženjske aktivnosti, oblikovanje storitve, določitev cene in izvedbo tržnega 
komuniciranja. Zunanje trženje pa postaja vedno bolj nepogrešljivo povezano z odzivnim in 
notranjim trženjem. 

Odzivno trženje pomeni sposobnost zaposlenih, da strežejo strankam tako, da so zadovoljni s 
storitvijo ne samo glede njene tehnične, pač pa tudi funkcionalne lastnosti. 

Notranje trženje pa obsega delo, ki poteka znotraj organizacije – usposabljanje in motiviranje 
izvajalcev storitve in kontaktnega osebja, da odlično strežejo strankam.   
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Slika 6: Tri vrste trženja v storitvenih dejavnostih 

STORITVENO
PODJETJE

ZAPOSLENI PORABNIKI

NOTRANJE
TRŽENJE

ODZIVNO
TRŽENJE

ZUNANJE
TRŽENJE

 

Vir: Potočnik V.,Trženje storitev, 2000, str. 89 

3.2.1 Notranje trženje 
Jančič (seminarsko gradivo, 1997) meni, da bi po analogiji z zunanjim trženjem lahko postavili 
naslednjo definicijo notranjega trženja: imeti prave ljudi na pravem mestu in ob pravem času. 

Razvoj koncepta notranjega trženja ima svoje korenine v tako imenovani teoriji pravičnosti 
(Huseman, Hatfield, 1990, str. 98 – 99): 

• Ljudje vrednotijo svojo vezanost na organizacijo skozi primerjavo tistega, kar dajo 
organizaciji in tistega, kar od nje dobijo. Vložek posameznika vključuje: prizadevnost pri 
delu, čas, lojalnost in sprejemanje politike organizacije. Tisto, kar posameznik dobi nazaj, se 
izraža skozi plačo, dodatne bonuse in manj otipljive koristi (status, priznanje za dobro delo in 
občutek dosežka). Rezultati so lahko: previsoke, pravične ali prenizke nagrade. 

• Kadar tisto, kar ljudje dajo, ni skladno s tistim, kar dobijo, se počutijo nelagodno. To 
nelagodje se izraža z občutkom krivde ob previsoki nagradi ali občutkom razočaranja ob 
prenizki.   

• Ljudje, ki imajo občutek nelagodja zaradi prenizke nagrade, bodo poskušali ponovno doseči 
pravičnost. Poti pri tem sta dve: zmanjšali bodo svoj delovni vložek ali poskušali doseči 
protivrednosti pri organizaciji. Med številnimi protivrednostmi organizacije izstopajo: 
občutek rezultatov dela, smiselno delo, plača, izkoriščanje lastnih sposobnosti, občutek 
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dosežka, delovni izziv, varnost zaposlitve, priznanje za dobro delo, promoviranje in 
napredovanje in občutek osebne vrednosti. 

Plača torej ni prvi in edini rezultat, ki ga delavec pričakuje kot protivrednost za svoj delovni 
vložek od organizacije. Veliko bolj pomembni so subjektivni občutki zaposlenega pri delu, ki so 
posledica medčloveških odnosov. Gre za splet pričakovanj iz strani organizacije in s strani 
zaposlenega. Posameznik pričakuje od organizacije zadovoljitev določenih potreb, organizacija 
pa od posameznika rešitev svojih problemov. Pristop notranjega trženja obravnava zaposlene kot 
notranje odjemalce podjetja in njihova delovna mesta kot proizvode, ki jih mora podjetje prodati 
svojim zaposlenim preden začne prodajati storitve zunanjim kupcem (Lewis, 1996, str. 73). 

Danes je notranje trženje več ali manj splošno sprejet pojem, ki ga v storitvenih organizacijah 
obravnavajo kot del programa celovitega obvladovanja kakovosti in skrbi za kupca. Izpeljava 
notranjega trženja je danes predpogoj za uspešno izpeljavo zunanjega trženja (Gronroos, 1990, 
str. 222 – 225). Organizacija mora s trženjskimi dejavnostmi vplivati na posamezne zaposlene, 
pri načrtovanju postopkov pa upoštevati želje in potrebe zaposlenih ter določiti standarde, ki 
bodo trženjski koncept podpirali. Storitveno podjetje mora znati poskrbeti, da so izvajalci 
primerno usposobljeni za izvajanje storitev (Mudie, Cottam, 1995, str. 124) ter da imajo dovolj 
pristojnosti za njihovo prilagajanje specifičnim potrebam posamezne stranke. 

Notranje trženje je proces ustvarjanja odličnih poslovnih rezultatov preko zadovoljevanja potreb 
organizacije in zaposlenih v procesu menjave med njimi in organizacijo (Jančič, 1996, str. 84).              

Naloga notranjega trženja je izboljšava razmerja med zaposlenimi v organizaciji in izrabo 
poslovnih virov storitvene organizacije. Med poslovne vire znotraj storitvene organizacije sodijo 
(Potočnik, 2000, str. 90): 

• tehnološka oprema, postopki, pooblastila, odgovornost, informacije, 

• jasna vizija in poslanstvo organizacije, 

• ustrezna organizacijska struktura, 

• načrt notranjega trženja, 

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

Tudi pri notranjemu trženju lahko oblikujemo notranje – trženjski splet, ki izhaja iz spoznanj 
trženja storitev (Jančič, 1996, str. 136 – 137), oblikujejo pa ga naslednji elementi: 

• ustrezni delovni pogoji, 

• ustrezna plača in bonitete, 

• bližina kraja, 

• ustrezno delovno mesto in ugled podjetja, 

• možnost osebnega razvoja in napredovanja, 

• ustrezni sodelavci in predpostavljeni in 
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• ustrezno interno komuniciranje. 

Princip notranjega trženja je tesno povezan z notranjo kulturo storitvenega podjetja, ki 
zagotavlja, da so procesi zunanjega in notranjega trženja med seboj povezani. Storitvene 
organizacije z uveljavljanjem notranjega trženja povečujejo svojo konkurenčnost in usmerjenost 
zaposlenih h kakovostni storitvi. 

3.2.2 Zunanje trženje 
Zunanje trženje zajema normalno delo, ki ga opravi podjetje, ko pripravi trženjske aktivnosti, 
oblikuje storitev, določi ceno, izvede tržno komuniciranje ter distribucijo storitev (Kotler, 1996, 
str. 469, Potočnik, 2000, str. 87). Zunanje trženje lahko prikažemo preko trženjskega spleta za 
storitve, ki ga sestavljajo ključni elementi, s katerimi storitveno podjetje uresničuje svoj trženjski 
program. Kotler (1998, str. 98) opredeljuje trženjski splet kot niz trženjskih instrumentov, ki jih 
podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu. Dobre odločitve glede 
posameznih elementov trženjskega spleta lahko sprejemamo šele, ko zelo dobro poznamo ciljne 
porabnike svojih storitev. 

Tradicionalni pristop 4P upošteva le kratkoročni vidik transkacij, kar pa še zdaleč ni primerno za 
vse trge. Ključnega pomena za uspeh storitvenega podjetja so dolgoročni odnosi z odjemalci, 
česar pa tradicionalni pristop ne upošteva. Tradicionalnega trženjskega spleta, zaradi njegovih 
pomanjkljivosti in specifičnih lastnosti storitev, tako ne smemo preprosto aplicirati na področje 
storitev (Payne, 1996, str. 335). Vsesplošno razširjeni trženjski splet za storitve poleg štirih 
elementov vsebuje še tri: ljudi, fizično podporo in proces. 

Storitveno podjetje uresničuje trženjske strategije s kombinirano uporabo trženjskih 
instrumentov, s katerimi v določeni situaciji ukrepa, da bi doseglo tržne cilje (Potočnik, 2000, 
str. 96). Tako je vsak trženjski instrument interaktivno povezan z drugimi instrumenti 
trženjskega spleta in zagotavlja medsebojno podporo pri uresničevanju trženjskih strategij in 
izvajanju trženjskih aktivnosti. 

3.2.3 Odzivno trženje 
Odzivno trženje se nanaša na sposobnost vseh zaposlenih, da strežejo strankam (Kotler, 1996, 
str. 470). Stranke naj bi tako bile zadovoljne s storitvijo, ne samo glede njene tehnične kakovosti 
(npr. Ali smo zavarovanje prodali?), pač pa tudi po funkcionalni kakovosti (npr. Ali se je 
zavarovalni zastopnik dovolj posvetil stranki in je vzbujal zaupanje ob prodaji?). Izvajalci 
storitev morajo poleg vrhunske tehnologije ponuditi tudi vrhunski pristop pri izvajanju storitev. 
Pomembno je, da podjetje uresniči obljube, ki jih da strankam z zunanjim trženjem, saj je v 
nasprotnem primeru zunanje trženje nesmiselno. 
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3.3 Informacijska tehnologija in odnosi s strankami 
Zagovorniki informacijske tehnologije in njenega razvoja pogosto ne vidijo nobenih ovir, da se z 
današnjimi zmožnostmi, ki jih informacijska tehnologija ponuja, ne bi popolnoma vse 
digitaliziralo in funkcioniralo le še »na daljavo« - preko računalnikov. Danes so vedno bolj 
prisotne ugotovitve (Postma, 2001, str. 105 – 110), da je na koncu vse odvisno samo od ljudi in 
od človeškega presenetljivega in ne vedno racionalnega obnašanja. 

Ni nujno, da bo vse, kar je v praksi danes mogoče uresničiti, tudi dejansko prišlo v splošno 
uporabo. Če je vse sicer mogoče digitalizirati, še ne pomeni, da je za potrebe trženja to tudi treba 
storiti. Prav naloga tržnikov je presojati in napovedovati, namesto tega, da ugotavljajo kaj je 
tehnično izvedljivo, katere od tehnoloških možnosti bodo postale del vsakdanjosti in katere ne. 

Današnjo dobo zaznamujejo v prvi vrsti izjemne zmogljivosti hranjenja in prenašanja podatkov. 
Tako imenovano elektronsko avtocesto (Postma, 2001, str. 36, Kotler, 1996, str. 770) sestavljajo 
številne povezave in kabli, ki omogočajo sprejemanje podatkov, zvoka in slike domala kjerkoli. 
Ne gre pa le za kabelsko in telefonsko omrežje, temveč tudi za radijske in satelitske povezave, ki 
imajo pri vplivu novih medijev prav tako pomembno vlogo. 

Podjetja danes gradijo dolgoročne odnose s svojimi strankami s pomočjo uporabe podatkovnih 
baz, ciljno ponujajo izdelke in storitve točno določenim odjemalcem in segmentom z velikimi 
potencialnimi možnostmi. Elektronski trgi (Kotler, 1996, str. 770) so v bistvu plačani elektronski 
posredniki informacij, ki opišejo izdelke in storitve, ki jih ponujajo prodajalci ter obenem 
dopuščajo kupcem, da iščejo informacije, opredelijo tisto kar potrebujejo in želijo ter tudi 
naročijo (odvisno od narave izdelka ali storitve).  

Za celotno razvojno področje ni značilna le eksplozivna rast števila odkritij, pač pa tudi 
naraščajoča raznolikost, ki se lahko na prvi pogled zdi zelo kaotična. 

V drugi vrsti je še bolj navdušujoča hitrost razvoja mikroprocesorjev in s tem povečanje 
zmogljivosti obdelave podatkov. Z mikroprocesorji se vsakodnevno srečujemo domala v vseh 
napravah, ki jih uporabljamo. Njihov razvoj pa gre z nezmanjšano hitrostjo naprej, kar lahko 
pomembno vpliva na naše življenje v prihodnosti. 

Poleg digitalizacije vsega, kar človeška čutila lahko zaznajo, razvoja neomejenih zmogljivosti 
hranjenja, obdelovanja in prenašanja podatkov, igra bistveno razvojno vlogo še ena postavka. In 
sicer programska oprema, ki je vedno bolj izdelana tako, da jo znamo že takoj uporabljati – torej 
je popolnoma prilagojena uporabnikom. Strokovnjaki se trudijo omogočiti uporabnikom bolj ali 
manj intuitivno uporabo tehnoloških rešitev, brez potrebe po posebnemu znanju za uporabo. Na 
ta način postaja informacijska tehnologija dostopna vedno bolj širokim množicam. 

Nenazadnje je potrebno pri razvoju informacijske tehnologije omeniti še pomen omrežij. Poleg 
interneta, povsem odprtega sistema, ki nima ne lastnika, ne nadzornika in v katerem praktično 
kdorkoli ponudi svoje storitve ali poišče informacije zase, obstajajo tudi druga omrežja, za katera 
lastniki zaračunavajo uporabo. Ti ponudniki elektronskih informacijskih storitev zagotavljajo, 
poleg dostopa do interneta, še različne transakcijske možnosti. Tudi proizvajalci programske 
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opreme postavljajo lastna elektronska omrežja za neposreden dostop. Ob priključevanju 
računalnikov v omrežja je lahko končna posledica vsega naštetega pojav nove razsežnosti na 
področju sporazumevanja in s tem tudi trženja. 

Informacijsko »revolucijo« pa moramo pogledati, ne le iz stališča tehničnih prvin in njihovih 
posledic za nakupno-prodajne procese, pač pa tudi iz vidika vsebine informacij. Danes je 
količina dostopnih informacij ogromna, zastavlja pa se vprašanje, kako te informacije uporabiti v 
poslovne namene. Prizadevanja po pridobitvi čimveč informacij, imajo pogosto posledico, da se 
zaradi prevelike količine podatkov sprejmejo napačne poslovne odločitve. Pomembno je, da 
znamo iz celote dostopnih podatkov in informacij izluščiti tiste, ki imajo največjo vrednost. 

V ta namen so danes izdelana številna programska orodja, ki nam iz množice podatkov in 
informacij pomagajo izvzeti tiste, ki imajo za nas resnično vrednost. Eno od takih programskih 
orodij je tudi orodje OLAP, s pomočjo katerega sem prikazala, na kakšen način lahko 
oblikujemo skoraj neomejeno število kombinacij različnih parametrov, po katerih lahko stranko 
ali skupino strank identificiramo. To pa nam lahko omogoča trženje, prodajo in izvajanje 
poprodajnih aktivnosti v osnovi prav po meri vsake stranke. 

Avtorji (Kotler, 1996, str. 772) navajajo možnosti individualnega, neposrednega trženja na 
podlagi podatkovnih baz, ki ga imenujejo kar trženje po principu eden za enega. Podatkovne 
baze o strankah zajemajo obsežno zbirko podatkov o posameznih obstoječih strankah, ki so 
aktualni. Potrebno jih je stalno dopolnjevati z novimi podatki o strankah.  

Informacijsko »revolucijo« neločljivo spremljajo tudi druge vrste razvojni dosežki, ki smo jim 
priča na področju medijev. 

Poseben razvoj na področju medijev se odvija na področju osebnih računalnikov, kjer imamo na 
trgu na voljo številne multimedijske aplikacije. Izraz multimedijsko v računalniški industriji 
uporabljajo takrat, ko računalnik poleg besedilnih in grafičnih zmogljivosti nudi tudi možnost 
predvajanja slik in zvoka. 

Hiter razvoj poteka tudi na področju televizije, kjer smo priča vedno večji interaktivnosti tega 
medija, kar pomeni, da kot gledalec lahko programe nadzorujemo in na njih vplivamo. 

Učinkovit medij mora imeti sposobnost vpliva na odjemalce, zato pri opredelitvi možnega 
učinka nekega medija ponavadi proučujemo tri razsežnosti medija (Postma, 2001, str. 80 – 84): 

• Stopnjo personalizacije: več kot je možnosti, da medij oblikujemo po meri posamezne 
stranke (ga individualiziramo), večji bo njegov prodajni učinek. Seveda je pri tem potrebno 
upoštevati njegovo funkcijo in spremljajoče stroške.  

• Stopnjo interaktivnosti, kjer je pomembna hitrost in prožnost izmenjave informacij ter starost 
informacij. Največjo možnost interaktivnosti vsekakor omogoča internet, saj odzivni čas med 
stranko in ponudnikom lahko skrajša praktično na nekaj sekund.  

• Stopnjo zmožnosti vzdraženja čutil: v prodajalni lahko odjemalec izdelek vidi, sliši, otipa, 
vonja in okuša, poleg tega pa dobi še dodatna pojasnila s strani prodajalca. Najnovejši 
elektronski mediji skušajo takšno okolje čimbolj posnemati. Poleg izvrstne digitalne 
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predstavitve zvoka, omogočajo celozaslonski prikaz premikajočih slik, kar je zelo učinkovito 
zvočno-slikovno sredstvo za pritegnitev pozornosti odjemalca. 

Vsak medij ob upoštevanju vseh treh razsežnosti zavzema svoje mesto pri vplivu na odjemalce. 
Tiskani mediji na primer, se zdijo v današnji dobi morda nezanimivi, vendar imajo neko lastnost, 
ki elektronskim medijem manjka – povzročijo neko dejavnost, čeprav samo to, da vržemo papir 
v smeti. Raziskave (Postma, 2001, str. 88) so pokazale, da imajo dostavljene pošiljke visoko 
stopnjo priklica, torej odjemalce vendarle zanima kaj je zapisano na tiskanem mediju, prej kot ga 
vržejo v smeti. Elektronski mediji morajo biti pred začetkom uporabe vsaj priključeni, odjemalec 
pa mora sam izbrati določeno spletno stran, da dobi sporočilo, ki mu je namenjeno. Nihče ga ne 
more prisiliti v to, zato so v tem pogledu elektronski mediji pasivni v primerjavi s tiskanimi 
mediji ali na primer telefonskim klicem. 

Nasprotno pa je vrednost informacij v elektronskih medijih veliko večja, saj so informacije, ki 
jih odjemalec zazna na tak način lahko povsem sveže in pravilne, medtem, ko so informacije v 
tiskanih medijih v času, ko pridejo do odjemalca, lahko že zastarele. 

Na podlagi vsega lahko zaključimo, da ni potrebno, da čakamo na iznajdbo medija, ki bo 
sposoben združiti vse pozitivne lastnosti obstoječih medijev. Kombinacija informacijske podpore 
in kombinacije različnih medijev, ki bodo sposobni napraviti čimvečji učinek na odjemalca, 
lahko pomenijo odločilni korak naprej v trženju izdelkov in storitev. Lastnosti različnih medijev 
tako lahko koristno vgradimo in z njim nadgradimo koncept trženja na podlagi odnosov s 
strankami, ne samo na področju prodaje, pač pa tudi pri vseh poprodajnih aktivnostih, 
spremljanju zadovoljstva strank, sprejemanju pritožb in pohval itd.. 

44  ZZAAVVAARROOVVAALLNNEE  SSTTOORRIITTVVEE  VV  SSLLOOVVEENNIIJJII  
Zavarovalnice so z narodnogospodarskega vidika pomembne finančne organizacije – 
zavarovalniške storitve sodijo med finančne storitve, s svojimi naložbenimi učinki pa so del 
kapitalskega trga. Finančna funkcija je tesno povezana s trženjem in pridobivanjem 
konkurenčnih prednosti zavarovalnice, česar slovenske zavarovalnice do nedavnega pri svojih 
aktivnostih niso veliko upoštevale. 

V letu 2000 so slovenske zavarovalnice zbrale 192,9 milijarde SIT obračunane premije (po 
srednjem tečaju Banke Slovenije ob koncu leta 2000 je bilo to 848 milijonov USD). To v skupni 
svetovni premiji predstavlja le 0,03%, v skupni premiji držav Evropske unije pa 0,14% 
(Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 61). 

Delež bruto obračunane premije, ki ga letno zberejo slovenske zavarovalne družbe, je v 
svetovnem in evropskem merilu majhen, po glavnih kazalcih pa se zavarovalna dejavnost 
Slovenije uvršča razmeroma visoko (glej tabelo 2). Pomen zavarovalništva za narodno 
gospodarstvo se najbolj enostavno meri z deležem zavarovalne premije v bruto domačem 
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proizvodu. Po zavarovalni penetraciji oziroma deležu premije v domačem bruto proizvodu se 
Slovenija uvršča na prvo mesto s 4,8% med tranzicijskimi državami, druga je Češka s 
penetracijo 3,5%. V primerjavi s penetracijo Evropske unije pa je slovenska približno dvakrat 
manjša oziroma dosega le 58,5% penetracije Evropske unije (Statistični zavarovalniški bilten, 
2002, str. 61). 

Tabela 2: Zavarovalna dejavnost v Evropski uniji 1999 in Sloveniji 2000 - ključni podatki 

Kazalci EU SLO Delež (%) 

Število zavarovalnih družb 4.694 14 0,30 

Število zaposlenih v zavarovalnicah 874.577 4.929 0,56 

Povprečno število zaposlenih v zavarovalnici 186 352 189,25 

Premije (v mio EUR1) 760.481 1.039 0,14 

Od tega iz življenjskih zavarovanj / prebivalca (EUR) 500.531 222 0,04 

Premije / prebivalca (EUR) 2.017 522 25,88 

Premije življenjskih zavarovanj / prebivalca (EUR) 1.328 111 8,36 

Premije neživljenjskih zavarovanj / prebivalca (EUR) 689 410 59,51 

Delež premij v BDP (%) 9 5 55,56 

Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2002, Slovensko zavarovalno združenje, str. 61 

V devetdesetih letih so se v okviru Evropske unije na zavarovalniškem področju pričeli 
sprejemati ukrepi, ki so imeli namen poenotenja trga zavarovanj. Ti ukrepi so vplivali in še 
vedno vplivajo na dogajanje v slovenskem zavarovalništvu. Slovenske zavarovalnice so se 
soočile z nujnostjo razvijanja tržne strategije in aktivnosti na domačem trgu, po drugi strani pa so 
se začele pripravljati na liberalizacijo gibanj kapitala in storitev. 

Trženje zavarovalniških storitev, s približevanjem Slovenije članstvu v Evropski uniji, ne more 
biti več prepuščeno naključju. Slovenski zavarovalni trg je tako začel slediti gibanjem na 
evropskem zavarovalnem trgu ter nenehno izboljševati in razširjati ponudbo zavarovalniških 
storitev. 

Perspektive razvoja trga zavarovanj v Sloveniji so tesno povezane z nujnostjo vključevanja 
Slovenije v Evropsko unijo. Evropska unija namreč namerava oblikovati enoten notranji trg 
finančnih storitev tako na področju bančništva, zavarovalništva, investicijskih skladov in 
poslovanja z vrednostnimi papirji. Potrošniki pa naj bi imeli možnost izbire najboljše ponudbe v 
vsej uniji. Vpliv okolja pri tem bo za Slovenijo velik, vpliv Slovenije na okolje pa neznaten, saj 
bo breme prilagajanj padlo na manjšega partnerja. Prav zato je toliko pomembnejše prehodno 

                                                 

1 EUR = Valuta evropske unije - Euro 



 

41 

 

obdobje, v katerem se nahajamo, izrabiti za sklepanje strateških zvez med domačimi in tujimi 
zavarovalnicami (Dimovski, 1999, str. 54). 

Za slovensko zavarovalništvo so značilne predvsem univerzalne (t.i. kompozitne) zavarovalnice. 
Specializirane zavarovalnice so se oblikovale šele v devetdesetih (na področju zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja). Problem, s katerim se srečujejo slovenske zavarovalnice, je 
nezadostni kapital in nedoseganje meja solventnosti, kar je tudi glavni razlog za strah pred 
vključitvijo v Evropsko unijo in pred tujo konkurenco. Zavarovalni portfelj majhnih 
zavarovalnic je zaradi omejenosti kapitala univerzalen, zajetje majhnih osebkov je majhno in 
delež tveganj, ki jih zavarovalnice zadržijo je majhen, to pa posledično vpliva na večje stroške 
pozavarovanja (Dimovski, 1999, str. 54). 

Mednarodno trženje zavarovalnih storitev lahko obvladujejo samo finančno močne 
zavarovalnice. V državah Evropske spupnosti se že nekaj časa odvija proces povezovanj med 
zavarovalnicami, kar posledično pomeni zmanjševanje števila neodvisnih zavarovalnic. Vodilne 
evropske zavarovalnice pa zadnja leta povečujejo delež premij, ki jih zberejo v drugih evropskih 
državah, saj je lastništvo zavarovalnic v tujini najpomembnejši način vstopa na tuje trge. 

Dogajanje v evropskem prostoru je vidno spodbudilo tudi konkurenčni boj, saj evropske 
zavarovalnice namenjajo veliko pozornost trženju zavarovalniških storitev, zniževanju stroškov 
in razvoju novih produktov. Razvijajo tudi nove prodajne poti, predvsem v povezovanju z 
bankami in drobnoprodajnimi trgovskimi mrežami. 

V Sloveniji trenutno deluje sedemnajst zavarovalnih in pozavarovalnih družb, med njimi 
štirinajst zavarovalnic in drugih zavarovalnih družb ter tri pozavarovalnice. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so družbe, ki delujejo po Zakonu o zavarovalništvu, med 
druge pa so uvrščene tiste družbe, ki delujejo po drugih zakonih oziroma le deloma poslujejo po 
zavarovalniškem zakonu (URL RS, št. 13/2000). Med zavarovalnice sodijo naslednje (Statistični 
zavarovalniški bilten, 2002, str. 13): 

• Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper 

• Concordia, zavarovalnica, d.d., Ljubljana 

• Generali, zavarovalnica, d.d., Ljubljana 

• Grawe, zavarovalnica, d.d., Maribor 

• Krekova zavarovalnica, d.d., Ljubljana 

• Merkur zavarovalnica, d.d., Ljubljana 

• Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana 

• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana 

• Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor 

• Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, 
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• Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 

Pozavarovalnice so: 

• Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 

• Pozavarovalnica Inter, d.d., 

• Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana 

Med druge družbe pa sodijo še: 

• Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana 

• Sklad obrtnikov in podjetnikov, Ljubljana 

• Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana 

Glede na portfelj zavarovalnih produktov prevladuje na slovenskem zavarovalnem trgu 
kompozitni oziroma splošni tip zavarovalnice, katerega značilnost je registracija za trženje široke 
palete zavarovalnih produktov od življenjskih do premoženjskih zavarovanj. Kompozitnih je 
devet zavarovalnih družb, tri so specializirane samo za trženje življenjskih zavarovanj, ena za 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja in ena za trženje izvoznih kreditov. 

Deleži enajstih t.i. klasičnih (kompozitnih) zavarovalnic so prikazani v tabeli 3. Za slovenski 
zavarovalni trg je značilna asimetrična porazdelitev bruto obračunane premije celotnega 
portfelja. Zavarovalnica Triglav je v letu 2001 zbrala več kot dve petini vse premije. Skupaj so 
zavarovalnice v letu 2001 zbrale nekaj več kot 230 mrd SIT bruto obračunane premije. Po 
tržnem deležu glede na skupno premijo celotnega portfelja zavarovalnic so na prvih treh mestih 
Zavarovalnica Triglav (42,28%), Vzajemna (21,52%)2  in Zavarovalnica Maribor (13,37%).   

V zadnjih desetih letih je konkurenčnost med zavarovalnicami zelo narasla, kar se kaže v 
povečanju števila zaposlenih, širitvi mreže poslovnih enot ter v uspešnosti in učinkovitosti 
zavarovalnic. Zavarovalne in pozavarovalne družbe so za pooblaščenimi investicijskimi 
družbami druga največja skupina nebančnih finančnih posrednikov, svoje storitve pa nudijo na 
več kot 500 lokacijah po vsej državi. Prostorske zgostitve zavarovalniških poslovnih enot so v 
večjih mestnih naseljih, v povprečju pa stojijo skoraj 2,5 poslovne enote na 100 kvadratnih 
kilometrih površine (Statistični zavarovalniški bilten, 2001, str. 21). 

Ob koncu leta 2001 so zavarovalnice in pozavarovalnice zaposlovale skupno 4983 delavcev. V 
povprečju je v letu 2001 vsak zaposlen zavarovalniški delavec ustvaril 46.669.000,00 SIT bruto 
obračunane premije, kar je za 16% več kot leto prej (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 
61).  

 

                                                 
2 Ob upoštevanju novega Zakona o zavarovalnicah, Ur. List RS, št. 13/2000) je med zavarovalnice prvič uvrščena 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ki trži samo zdravstvena zavarovanja. 
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Tabela 3: Tržni deleži zavarovalnic 2001 v % 

Zavarovalnica Vsa 
zavarovanja 

Življenjska 
zavarovanja 

Neživljenjska 
zavarovanja 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 

Triglav 42,28 50,25 40,41 

Vzajemna 21,52 - 26,59 

Maribor 13,37 21,40 11,47 

Adriatic 9,85 3,65 11,32 

Slovenica 4,62 3,51 4,89 

Tilia 2,73 1,43 3,03 

Merkur 2,47 10,88 0,49 

Grawe 1,26 2,41 0,99 

Generali 1,26 2,41 0,99 

Krekova 0,28 0,21 0,29 

Concordia 0,01 0,03 - 

Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2002, Slovensko zavarovalno druženje, str. 16 

S približevanjem in vključevanjem v Evropsko unijo je postal konkurenčni boj, posebej manjših 
zavarovalnic težak. To se že odraža v nekaterih kapitalskih povezavah med zavarovalnicami. 
Predvidevanja tujih evropskih strokovnjakov, glede dogajanj na evropskem zavarovalnem tržišču 
veljajo prav tako za slovenski trg (Dimovski, 1999, str. 55): 

• Internacionalizacija: se kaže v tem, da ni več nacionalnih zavarovalni tržišč, pač pa postaja 
ves svet eno tržišče. Vrsta močnih zavarovalnic širi svojo mrežo v druge države, kar 
posledično vpliva na združitve in priključitve posameznih zavarovalnic. 

• Deregulacija oziroma liberalizacija tržnih pravil in zakonodaje, ki se pri nas kaže v sprejetju 
računovodskih standardov za področje zavarovalništva v obliki smernic Evropske unijo. 

• Širitev ponudbe na nove zavarovalne skupine in vrste. 

• Iskanje novih prodajnih metod in prodajnih poti (zavarovalni posredniki, prodaja zavarovanj 
preko bank itd.). 

Povečanje zavarovalnega portfelja slovenskih zavarovalnic je predvsem odvisno od dohodkovne 
sposobnosti zavarovancev. Glede na gospodarske razmere lahko sklepamo, da se deleža 
premoženjskih zavarovanj ne bo dalo hitro povečati, saj je v veliki odvisnosti od osebnega 
standarda prebivalstva (premija neživljenjskih zavarovanj na prebivalca znaša v Evropski uniji 
689 EUR, v Sloveniji pa 410 EUR, Tabela 2). Neživljenjsko premijo v bruto domačem 
proizvodu je mogoče povečati predvsem z večjo proizvodnjo in dohodki. Slovenija dosega pri 
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premijah neživljenjskih zavarovanj na prebivalca nekaj več kot 59% premije v Evropski uniji. Po 
drugi strani pa pomenijo priložnost življenjska zavarovanja, saj pomenijo dolgoročno nalaganje 
sredstev in socialno varnost. Obenem je tudi obseg zavarovalnega portfelja tovrstnih zavarovanj 
v primerjavi z Evropsko unijo še vedno zelo nizek, saj po premiji življenjskih zavarovanj na 
prebivalca dosegamo komaj dobrih 8% povprečne premije v Evropski uniji (Tabela 1, premija 
življenjskih zavarovanj/prebivalca je v Evropski uniji v letu 2000 1.328 EUR, v Sloveniji pa le 
111 EUR). 

Slovenske zavarovalnice bodo morale pred vstopom v Evropsko unijo izkoristiti možnosti, ki jih 
tržišče ponuja na področju življenjskih zavarovanj, obenem pa poskušati s trženjskimi prijemi 
spodbujati nakup premoženjskih zavarovanj. Obenem bo za zagotovitev konkurenčnosti tujim 
zavarovalnicam potreben hitrejši razvoj produktov, ki so rezultat finančnih inovacij na trgu (npr. 
naložbena življenjska zavarovanja) in produktov z asistenco (Ivanušič, 2002, str. 155). 

V letu 2001 so zavarovalnice v Sloveniji zbrale za dobrih 230 milijard SIT bruto obračunane 
premije (kar je za dobrih 19% več kot v letu 2000) in sklenile preko 3 milijone zavarovalnih 
pogodb. Od tega 180,9 milijard SIT z neživljenjskimi zavarovanji in 49 milijard z življenjskimi 
zavarovanji, kar je za 31,5% več kot v letu 2000 (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 39).  

Zaradi ugodnih okoliščin, ki jih ustvarja spodbujevalna zavarovalniška zakonodaja ter 
restriktivna socialna politika, doživljajo pri tem življenjska zavarovanja dvakrat večjo rast od 
premoženjskih (neživljenjskih) zavarovanj. Od leta 2000 se je bruto obračunana premija 
življenjskih zavarovanj povečala za 31,5%, rast premoženjskih zavarovanj pa je bila 16,3%. V 
skupni bruto obračunani premiji so v letu 2001 življenjska zavarovanja predstavljala 21,4%, 
premoženjska oz. neživljenjska pa 78,6% (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 17). 

Razvrstitev zavarovanj po zavarovalnih vrstah se je z novim Zakonom o zavarovalništvu – 
Zzavar (Ur. List RS, št. 13/2000) in s Sklepom o pošiljanju zavarovalno - statističnih podatkov 
(Ur. List RS, št. 8/2002) precej spremenila. Spremenili so se nazivi nekaterih zavarovalnih 
skupin, ki so popolnoma na novo prekategorizirane v zavarovalne vrste, le-te pa v zavarovanja. 
Nekatera zavarovanja so v primerjavi s prejšnjo razvrstitvijo prerazporejena v druge zavarovalne 
vrste. 

Celoten portfelj se po sedaj veljavnem zakonu deli le na dve zavarovalni skupini, in sicer na 
življenjska in premoženjska (neživljenjska) zavarovanja.  

Bistvene razlike med osebnimi oz. življenjskimi in premoženjskimi oz. neživljenjskimi 
zavarovanji so naslednje (Ivanjko et al., 1999, str. 57): 

• Nevarnost, ki je predmet premoženjskega zavarovanja, se vedno realizira na premoženju 
določenega subjekta in ima materialno vrednost, oziroma se lahko oceni v denarju, pri 
osebnem zavarovanju pa škoda na osebni dobrini nima materialne vrednosti. 

• Dajatve iz premoženjskega zavarovanja ne morejo znašati več kot znaša škoda (načelo 
oškodovanja pri premoženjskem zavarovanju), nadomestilo pri osebnem zavarovanju je po 
svojem bistvu protidajatev glede na združevanje premije in ne glede na višino povzročene 
škode. 
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• Pri premoženjskem zavarovanju imajo pravico do nadomestila škode le tisti, ki izkažejo, da 
imajo interes, da ne nastane škoda; pri osebnem zavarovanju obstoj materialnega interesa pri 
zavarovancu ni pogoj za uveljavljanje pravic iz osebnega zavarovanja. 

V nadaljevanju bom predstavila slovenski trg premoženjskih in življenjskih zavarovanj. 

4.1 Trg premoženjskih zavarovanj 
Premoženjska zavarovanja že od nekdaj veljajo za jedro slovenskega zavarovalnega portfelja. 
Zaradi umikanja države iz solidarnostnega sistema pokrivanja škode prebivalstva in 
gospodarskih subjektov, vedno bolj prevzemajo to breme lastniki sami in pa zavarovalnice, ki 
tržijo premoženjska zavarovanja. 

V celotnem portfelju zavarovalnic predstavlja premija premoženjskih zavarovanj kar 78,6%, kar 
je precej drugače kot v večini evropskih držav, kjer je delež premoženjskih zavarovanj manjši od 
deleža življenjskih zavarovanj. Tudi v Sloveniji se delež teh zavarovanj v celotni strukturi 
portfelja manjša na račun večanja deleža življenjskih zavarovanj in je v letu 2001 prvič padel 
pod 80%. Od leta 1991 do 2001 se je delež neživljenjskih zavarovanj v celotni premiji zmanjšal 
za 14,6%. Pričakovati je, da se bo ta delež v prihodnje še manjšal, do izenačitve z deležem 
življenjskih zavarovanj pa naj bi predvidoma prišlo šele po letu 2010 (Statistični zavarovalniški 
bilten, 2002, str. 43).  

Premijska sestava neživljenjskih oziroma premoženjskih zavarovanj je pestra, največji strukturni 
delež pripada zdravstvenim zavarovanjem (32%), na drugem mestu so zavarovanja odgovornosti 
(27%), zavarovanje premoženja pa je na tretjem mestu s strukturnim deležem 14,6% (Statistični 
zavarovalniški bilten, 2002, str. 43). 

Na področju premoženjskih zavarovanj je v Sloveniji v letu 2001 imela največji tržni delež  
Zavarovalnica Triglav, sledijo pa ji Zavarovalnica Maribor in Vzajemna zavarovalnica. 

Premoženjska zavarovanja so po skupinah zavarovanj kratko predstavljena v nadaljevanju 
(Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 50 – 58): 

• Nezgodna zavarovanja: Nezgodna zavarovanja so v skupini premoženjskih zavarovanj 
predstavljala v letu 2001 9,3% delež. Zavarovalna vrsta nezgodnih zavarovanj obsega devet 
različnih zavarovanj, trži pa jih devet zavarovalnic. Rast premije je v zadnjih šestih letih zelo 
enakomerna, izboljšal pa se je škodni rezultat v tej zavarovalni vrsti, čemur je predvsem 
pripomogla boljša prometna varnost v Sloveniji. 

• Zdravstvena zavarovanja: Po zbrani bruto obračunani premiji so zdravstvena zavarovanja že 
nekaj let na prvem mestu med vsemi zavarovalnimi vrstami, premija pa še kar strmo narašča. 
Leta 2001 je bilo v tej zavarovalni vrsti zbranih že 57,9 milijard SIT premije, kar je 16% več 
kot leto prej. K tej rasti so prispevale tudi podražitve premij, ki so posledica slabega 
škodnega rezultata. 
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• Kasko zavarovanja: Med kasko zavarovanja sodijo kasko zavarovanja cestnih vozil, ki v 
skupni kasko premiji predstavljajo 95% delež, kasko zavarovanja letal in drugih zračnih 
plovil, kasko zavarovanja pomorskega in rečno jezerskega prometa ter kasko zavarovanja 
tirnih vozil. Zadnja leta kasko zavarovanja doživljajo stagnacijo na premijski strani in 
nezaželen napredek na strani odškodnin. To je na eni strani posledica številnih popustov, na 
drugi strani pa smo priča približevanju Slovenije k povprečni evropski stopnji motorizacije 
(v Sloveniji je povprečno 1 avtomobil na 2,3 prebivalca - manjka nam le še 6% do 
evropskega povprečja), vsako leto pa se v povprečju obnovi 8% voznega parka. 

• Zavarovanja prevoza blaga: Zavarovanja prevoza blaga z letno skupno premijo 1,4 milijarde 
SIT ne predstavljajo niti 1% premije vsega zavarovalnega portfelja. Od tega je skoraj 74% 
premije zbrane pri zavarovanju blaga v mednarodnem transportu, ostala premija pa prihaja iz 
zavarovanj domačega transporta in drugih zavarovanj prevoza blaga. 

• Premoženjska zavarovanja: V skupino premoženjskih zavarovanj sodijo tako imenovana ožja 
(čista) premoženjska zavarovanja, ki krijejo tveganja za poškodbe in uničenje različnega 
premoženja (razen vozil). Med vsemi zavarovalnimi skupinami je ta skupina najbolj obsežna 
in raznolika. Sestavlja jo 20 posameznih zavarovalnih vrst, ki jih trži 9 zavarovalnic, skupna 
bruto obračunana premija pa je znašala v letu 2001 26,5 milijarde SIT. Najpomembnejša 
zavarovalna vrsta v tej skupini je požarno zavarovanje, ki je v skupni premiji premoženjskih 
v letu 2000 predstavljalo 47% delež. Ostala pomembnejša premoženjska zavarovanja so še 
strojelomna zavarovanja, gradbena in montažna zavarovanja, stanovanjska zavarovanja, 
zavarovanja posevkov in plodov, zavarovanja živali idr.. 

• Zavarovanja odgovornosti: Zavarovanje odgovornosti sestavljajo štiri skupine zavarovanj: 
zavarovanja odgovornosti lastnikov vozil na kopnem, v vodah in v zraku ter druga 
zavarovanja odgovornosti. V celotnem portfelju imajo ta zavarovanja pomembno vlogo, saj 
so zavarovalnice iz njihovega naslova v letu 2001 zbrale 48,7 milijarde SIT. Po velikosti 
premije imajo vodilno mesto zavarovanja odgovornosti lastnikov motornih vozil (89,30% v 
letu 2001). Visoka rast premije zavarovanj avtomobilske odgovornosti v letu 2001 je 
predvsem rezultat povečevanja stopnje motorizacije v Sloveniji in pa dvakratno povišanja 
cen za ta zavarovanja v letu 2001. Obvezna avtomobilska zavarovanja odgovornosti so druga 
najbolj množična zavarovanja v državi, saj mora biti to zavarovanje sklenjeno za vsako 
registrirano vozilo. Cene za to zavarovanje oblikujejo zavarovalnice same, vendar imajo 
kljub temu, da se je temeljna premija teh zavarovanj že nekajkrat povečala, zavarovalnice s 
tem zavarovanjem še vedno izgubo. Priložnost za slovenske zavarovalnice vsekakor pomeni 
uveljavljanje drugih odgovornostnih zavarovanj. Med njimi so posebej pomembna 
zavarovanja splošne odgovornosti, odgovornosti proizvajalca za izdelke, različne oblike 
zavarovanj poklicnih odgovornosti ter zavarovanja odgovornosti za ekološke škode.    

• Kreditna zavarovanja: V skupino kreditnih zavarovanj uvrščamo zavarovanja izvoznih 
kreditov (skoraj v celoti ta zavarovanja v Sloveniji trži Slovenska izvozna družba, ki je 
specializirana za prodajo tovrstnih zavarovanj), ki jih sklepajo predvsem slovenski izvozniki 
in zavarovanja drugih vrst kreditov, ki so večinoma namenjena potrošnikom. V letu 2001 so 
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zavarovalnice s kreditnimi zavarovanji zbrale 5,4 milijarde SIT, kar je 2,3% vsega 
zavarovalnega portfelja. 

• Kavcijska zavarovanja in zavarovanja različnih finančnih izgub: Kavcijska zavarovanja 
pomenijo le majhen delež v skupni premiji premoženjskih zavarovanj, v letu 2001 le 0,28%, 
čeprav je bila njihova rast v tem letu visoka (kar 36,5% glede na leto 2000). V skupini 
zavarovanj raznih finančnih izgub pripada tri četrtine skupne premije šomažnim 
zavarovanjem požara in strojeloma, manjši delež pa odpade na zavarovanje prireditev in 
odkupa valutnih ponaredkov.  

• Zavarovanja stroškov postopka in zavarovanje pomoči: Ti dve zavarovalni vrsti sta v letu 
2002 dobili nova naziva, ne pa tudi nove vsebine. Z zavarovanjem stroškov postopka se 
zavarujejo osebe, ki iščejo pravno zaščito in so udeležene v pravdnih postopkih, za katera je 
treba običajno plačati več denarja, kot ga stranka v postopku ima. Zavarovanja pomoči pa so 
namenjena obiskovalcem, turistom itd., ki se predvsem na svoji poti v tujino znajdejo v 
težavah (materialnih ali zdravstvenih). Že nekaj let lahko opazujemo zelo visoko rast premije 
v obeh skupinah teh zavarovanj, vendar je njihov delež v skupni zavarovalni premiji 
premoženjskih zavarovanj še vedno neznaten (v letu 2001 le 0,04%). 

4.2 Trg življenjskih zavarovanj 
Življenjska zavarovanja predstavljajo med vsemi zavarovanji posebno skupino, saj so denarna 
sredstva, zbrana na ta način, po pomenu skoraj enakovredna hranilnim vlogam, zato jih pogosto 
imenujemo tudi kapitalska zavarovanja. V večini evropskih držav zavzemajo skoraj polovični 
delež med vsemi zavarovanji, na slovenskem trgu pa večji delež še vedno predstavljajo t.i. 
neživljenjska zavarovanja, vendar njihov delež močno narašča. 

Razvoj kapitalskih zavarovanj prinaša v prvi vrsti pozitivne učinke za zavarovanca, saj z enim od 
teh zavarovanj zagotovi varnost in finančno neodvisnost sebi in svojcem. V drugi vrsti pa prinaša 
tudi pozitivne učinke na narodno gospodarstvo, predvsem z vidika pospeševanja varčevanja in s 
tem podlage za povečevanje narodnogospodarskih investicij, zmanjšanjem socialnih problemov 
v družbi in razvoja vseh vrst finančnih trgov v gospodarstvu (Ivanjko et al., 1999, str. 64 – 66). 

Kapitalska zavarovanja predstavljajo življenjska, rentna in pokojninska zavarovanja, po 
zavarovalniškem zakonu in podzakonskimi predpisi pa se ta zavarovanja združujejo pod pojmom 
“življenjska” zavarovanja.. 

Zaradi okoliščin, ki jih ustvarja spodbujevalna zavarovalniška zakonodaja in restriktivna socialna 
politika (ZPIZ-1), doživljajo kapitalska zavarovanja dvakrat večjo rast od premoženjskih 
zavarovanj (od leta 2000 se je bruto obračunana premija kapitalskih zavarovanj povečala za 
31,5%).  

Tržni deleži zavarovalnic na slovenskem trgu, vključno s tržnimi deleži kapitalskih zavarovanj 
so že prikazani v tabeli 1. Največji tržni delež na področju kapitalskih zavarovanj ima 
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Zavarovalnica Triglav – v letu 2001 je znašal 46,25%, sledi ji Zavarovalnica Maribor s 21,19% 
in Zavarovalnica Merkur z 10,78% tržnim deležem. 

Slika 7: Premijska sestava življenjskih zavarovanj 2001 

Smrt, doživetje; 
68,10%

Dodatno nezgodno; 
18,40%

Prostov. 
Pokojninsko; 8,10%

Rentno; 4,30%

Drugo; 1,10%

 

Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2002, Slovensko zavarovalno združenje, str. 40 

Delež kapitalskih zavarovanj v BDP se je v zadnjem desetletju več kot početveril in je v letu 
2000 znašal že 0,92%. V letu 2001 je kapitalska zavarovanja sklepalo dvanajst zavarovalnih 
družb, med njimi so tri specializirane, ostale pa so t.i. kompozitne zavarovalnice (Statistični 
zavarovalniški bilten, 2002, str. 38 – 42). 

V zavarovalništvu ponavadi skupaj opazujemo skupino tako imenovanih osebnih zavarovanj. V 
to skupino sodijo: prostovoljna zdravstvena zavarovanja, življenjska zavarovanja (življenjska, 
rentna in prostovoljna pokojninska) in nezgodna zavarovanja, ki v skupnem s premijo, ki je v 
letu 2001 znašala skoraj 124 milijarde SIT, zavzemajo v celotnem portfelju več kot polovični 
delež (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 40).  

Najpopularnejše je med zavarovanci vsekakor življenjsko zavarovanje, ki so v letu 2001 
premijsko predstavljala največji delež v skupini življenjskih zavarovanj, kar 61,10%. Rentna 
zavarovanja so predstavljala 3,7% delež, prostovoljna pokojninska zavarovanja 12,7% delež, 
dodatna nezgodna zavarovanja pa 16,3% (glej sliko 7). 



 

49 

 

55  PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  ZZAAVVAARROOVVAALLNNIICCEE  TTRRIIGGLLAAVV  
Zavarovalnica Triglav je največja slovenska zavarovalnica  - njen tržni delež je v letu 2001, 
upoštevajoč vse zavarovalne družbe (tudi Vzajemno zdravstveno zavarovalnico), znašal 42%, 
med “klasičnimi” zavarovalnicami pa 53% (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, str. 16). 
Zavarovalnica Triglav je pravni naslednik Vzajemne zavarovalnice iz Ljubljane, ki je bila 
ustanovljena leta 1900. Vzajemna zavarovalnica se je začela najprej ukvarjati s požarnim 
zavarovanjem in zavarovanjem zvonov, po prvi svetovni vojni pa je začela uvajati nove 
zavarovalne vrste. V skladu s tem je naraščal tudi obseg poslovanja in območje njenega 
delovanja. V času Avstro-Ogrske monarhije je poslovala na slovenskem narodnostnem ozemlju 
in v Istri, po ustanovitvi Kraljevine Jugoslavije pa je razširila svoje poslovanje po celotni 
kraljevini. Konec druge svetovne vojne je prinesel novo politično ureditev, ki je na področju 
zavarovalstva vpeljala državno lastništvo ter centralizacijo z ustanovitvijo Državnega 
zavarovalnega zavoda. Vzajemna zavarovalnica se je najprej preimenovala v Zavarovalni zavod 
Slovenije, nato pa se je v letu 1946 zaradi omejenih možnosti poslovanja vključila v Državni 
zavarovalni zavod. Po letu 1960 je bil v skladu s tedanjo zakonodajo ukinjen Državni 
zavarovalni zavod in ustanovljene so bile številne zavarovalnice. Spoznanje, da je za solidno 
izravnavo rizikov potrebna večja zavarovalnica, je v letu 1967 pripeljalo do združitve večine 
zavarovalnic v Sloveniji in zavarovalnic v zahodni Hrvaški v Zavarovalnico Sava. Proces 
združevanja se je nadaljeval v letu 1976, ko sta se združili Zavarovalnica Sava in Zavarovalnica 
Maribor v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je bila vse do leta 1990 ena od treh največjih 
jugoslovanskih zavarovalnic. V skladu s takratno jugoslovansko zakonodajo se je Zavarovalna 
skupnost Triglav leta 1990 preoblikovala v Zavarovalnico Triglav, delniško družbo in pod tem 
imenom posluje od začetka leta 1991 (interna dokumentacija Zavarovalnice Triglav). Danes je 
Zavarovalnica Triglav delniška družba s sedežem v Ljubljani, ki zaposluje 2439 ljudi (Letno 
poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 2). Sedež zavarovalnice Triglav je na Centrali v 
Ljubljani, po vsej Sloveniji pa je še dvanajst območnih enot (Celje, Koper, Kranj, Krško, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec in 
Trbovlje) in dve poslovni enoti (Jesenice in Domžale-Kamnik). Območne in poslovne enote 
imajo skupno preko 60 predstavništev z več kot 700 zavarovalnimi zastopniki. 

Osnovna dejavnost Zavarovalnice Triglav je izvajanje premoženjskih in življenjskih zavarovanj. 
Izvaja se na vseh že do sedaj omenjenih zavarovalnih področjih. 

V letu 2001 je Zavarovalnica Triglav ustvarila več kot 94 milijard SIT zavarovalne premije. 
Največji delež predstavljajo avtomobilska zavarovanja (skoraj 40%), sledijo  ostala 
premoženjska zavarovanja (37,3%) in življenjska zavarovanja (22,7%) (Letno poročilo 
Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 9).  

Zavarovalna premija Zavarovalnice Triglav na prebivalca Slovenije je v letu 2001 znašala v 
povprečju 47.000 SIT (v primerjavi s podatki iz leta 1999 je porasla za 36%), na aktivnega 
prebivalca pa je bilo realizirano v povprečju 105.000 SIT zavarovalne premije. Če upoštevamo 
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samo zavarovalno premijo pri zavarovanju fizičnih oseb, je Zavarovalnica Triglav na slovensko 
gospodinjstvo v povprečju obračunala 95.000,00 SIT. Povprečna zavarovala premija na 
zaposlenega delavca v Zavarovalnici Triglav pa je v letu 2001 znašala 38,6 milijonov SIT (Letno 
poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 7) . 

5.1 Predstavitev področja premoženjskih zavarovanj v 
Zavarovalnici Triglav 

Zavarovalnica Triglav trži praktično vse vrste premoženjskih zavarovanj, ki so na voljo na 
slovenskem trgu in so predstavljene v prejšnjem poglavju.   

Slika 8: Struktura zavarovalne premije v letu 2001 
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Vir: Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 8 

Na področju premoženjskih zavarovanj je Zavarovalnica Triglav v letu 2001 obračunala 67,2 
mrd SIT. Od tega je bil delež pravnih oseb v skupni zavarovalni premiji premoženjskih 
zavarovanj zastopan s 43 %, delež fizičnih oseb pa s 57 %. Struktura zavarovalne premije v letu 
2001 je predstavljena v sliki 8. 
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5.2 Predstavitev področja življenjskih zavarovanj v 
Zavarovalnici Triglav  

Na področju osebnih zavarovanj je Zavarovalnica Triglav v letu 2001 obračunala 26,8 milijard 
SIT zavarovalne premije, kar nominalno predstavlja za 23% več kot v letu pred tem. Področje 
osebnih zavarovanj v zavarovalnici Triglav združuje: 

• Življenjska zavarovanja: življenjska zavarovanja se lahko sklene za dobo od pet do 
petindvajset let, s sklenitvijo pa se zavarovalnica obveže, da bo ob doživetju zavarovancu 
izplačala dogovorjeno zavarovalno vsoto in ustvarjen dobiček. V primeru smrti pred iztekom 
zavarovalne dobe pa zavarovalnica izplača zavarovalnino in ustvarjen dobiček upravičencu, 
ki ga zavarovanec določi na zavarovalni polici. V letu 2002 je Zavarovalnica Triglav na 
tržišče plasirala nekatere nove oblike življenjskega zavarovanja, ki so namenjene posebnim 
ciljnim skupinam potrošnikov, zavarovalne pogoje pa je prilagodila tako, da so bolj 
fleksibilni v odnosu do stranke. Oblike življenjskega zavarovanja so tako: mešano 
življenjsko zavarovanje, vseživljenjsko zavarovanje, rizično življenjsko zavarovanje, 
štipendijsko zavarovanje, dotno zavarovanje, managersko življenjsko zavarovanje. Posebni 
obliki življenjskega zavarovanja sta zavarovanje 50 plus, ki je namenjeno starejšim 
generacijam ljudi ter naložbeno življenjsko zavarovanje, ki ga je Zavarovalnica Triglav 
začela tržiti septembra 2002. Namenjeno je mlajšim generacijam ljudi, ki s svojimi prihranki 
želijo vlagati v investicijske sklade in s tem dosegati bistveno večje donose kot z običajnim 
življenjskim zavarovanjem. Obenem pa na tak način tudi več tvegajo. 

• Rentna in prostovoljna pokojninska zavarovanja: Pri rentnem zavarovanju ločimo dve obliki, 
in sicer: s plačilom premije v enkratnem znesku in s plačilom premije v rednih mesečnih 
obrokih. Zavarovanec po izteku zavarovalnega obdobja začne dobivati rento vse do njegove 
smrti, vendar v nobenem primeru ne manj kot 10 let. V obdobju plačevanja premije je 
zavarovan za dogovorjeno zavarovalno vsoto tako, da v primeru smrti zavarovanca to vsoto 
zavarovalnica izplača upravičencu za smrt. Namen prostovoljnih pokojninskih zavarovanj je 
podoben kot pri rentnih zavarovanjih. Razlika je ta, da je med obdobjem plačevanja premije 
v primeru smrti zavarovanca, upravičenec upravičen le do sredstev, ki so se med trajanjem 
plačevanja premije zbrala na osebnem računu in ne do zavarovalne vsote. 

• Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja: Prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje je produkt, ki ga je Zavarovalnica Triglav začela tržiti maja leta 2000. Pogoji za 
trženje tega produkta so nastali s sprejetjem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) v letu 1989. S tem zakonom so se bistveno zaostrili pogoji za 
upokojitev, kar je predvsem posledica demografskih gibanj, ki so prisotna v Sloveniji. 
Razmerje med zaposlenimi in upokojenimi je namreč 1:1,6, glede na dosedanje trende 
natalitete pa se pričakuje še poslabšanje tega razmerja. Prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje predstavlja zbiranje premij na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se 
jim ob upokojitvi zagotovi dodatna starostna pokojnina. V to obliko zavarovanja se lahko 
vključijo le osebe, ki so kot zavarovanci ali uživalci pravic že vključeni v obvezno 



 

52 

 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. Mesečno premijo 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko vplačuje posameznik zase, 
podjetje za zaposlenega ali pa oba, vsak v enem delu. Za vplačane zneske lahko zavarovanec 
ali podjetje (kdor premijo vplačuje) uveljavljata davčne olajšave. Pri tem je potrebno 
upoštevati omejitve, ki veljajo pri višini premije. Obdavčeno je izplačilo dodatne pokojnine, 
kasneje ob upokojitvi. 

• Nezgodna zavarovanja in zdravstvena zavarovanja: sicer po novem Zakonu o 
zavarovalništvu sodita med premoženjska zavarovanja, kot sem že omenila pa jih v 
zavarovalnicah uvrščamo v posebno skupino osebnih zavarovanj. 
Glavni namen nezgodnih zavarovanj je kritje nezgodne smrti in 100% trajne invalidnosti 
zavarovanca. Zavarovalnica v teh primerih izplača zavarovalno vsoto upravičencu. Možne so 
še druge oblike tega zavarovanja. Namen zdravstvenih zavarovanj na potovanjih v tujino pa 
je kritje stroškov zdravniške oskrbe za posameznega zavarovanca zaradi nepredvidene 
bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo med potovanjem oziroma bivanjem v tujini. 
Zavarovalnica Triglav v kratkem predvideva tudi trženje prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj, ki jih zaenkrat tržita le Vzajemna zavarovalnica in Zavarovalnica Adriatic. 

5.3 Prodajne poti v Zavarovalnici Triglav  
Prodajna mreža zavarovalnice Triglav je sestavljena iz: 

• univerzalne mreže zavarovalnih zastopnikov, 

• specialne mreže zavarovalnih zastopnikov, 

• agencij, 

• zavarovalnih komercialistov, 

• zavarovalnih posrednikov (brokerjev), 

• predstavništev, 

• zunanjih sklepalnih mest in 

• pogodbenih sodelavcev. 

Univerzalna mreža zastopnikov trži tako premoženjska kot osebna zavarovanja. V letu 2000 je v 
okviru Zavarovalnice Triglav delovalo okoli 700 univerzalnih zastopnikov. Univerzalni 
zastopniki imajo teritorialno zaščiteno območje (zastop), ki ga pokrivajo. Ostalim zastopnikom 
je dovoljeno v tujih zastopih sklepati le nova osebna in premoženjska zavarovanja. Izjeme so 
tudi, ko stranke izrecno želijo skleniti zavarovanje pri določenemu zastopniku. Univerzalni 
zastopniki so nagrajeni glede na obnovljena in novo sklenjena zavarovanja ter ustrezno tudi 
glede na kvaliteto sklenjenih zavarovanj. Strankam na svojemu območju nudijo popoln servis, ne 
samo takrat, ko stranka sklene zavarovanje, pač pa tudi v primeru škode.  
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Specialna mreža zastopnikov trži samo osebna zavarovanja. V letu 2001 je v okviru specialne 
zastopniške mreže znotraj Zavarovalnice Triglav delovalo okoli 70 zastopnikov. Specialni 
zastopniki nimajo omejenega območja delovanja, pač pa lahko sklepajo zavarovanja kjerkoli v 
Sloveniji. Njihov zaslužek je sestavljen iz provizije, ki jo dobijo glede na novo sklenjena osebna 
zavarovanja in iz portfeljske provizije, ki jo dobijo za negovanje strank, ki so zavarovanja 
sklenile že prej. 

 Agencije, ki delujejo v okviru Zavarovalnice Triglav se delijo na tiste, ki sklepajo vsa 
(premoženjska in osebna) zavarovanja in tiste, ki so specializirane samo za prodajo osebnih 
zavarovanj. V okviru agencij Zavarovalnice Triglav je v letu 2001 delovalo okoli 230 
zastopnikov.  

Tiste agencije, ki sklepajo vsa zavarovanja, imajo teritorialno zaščiten zastop, podobno kot ga 
imajo univerzalni zastopniki, specializirane agencije za prodajo osebnih zavarovanj pa lahko 
sklepajo zavarovanja povsod po Sloveniji. Vendar specializirane agencije spoštujejo tih dogovor 
o načelni razdelitvi območja v okviru Slovenije, ki ga pokrivajo. Tako ena agencija pokriva širše 
notranjsko-primorsko območje, ena osrednje slovensko območje in ena štajersko-pomursko 
območje. 

Delež agencij v okviru prodajnih poti znotraj Zavarovalnice Triglav, posebej na področju prodaje 
osebnih zavarovanj, iz leta v leto strmo narašča. Tako so v letu 2001 na področju prodaje 
osebnih zavarovanj agencije predstavljale že več kot 25% delež znotraj prodajnih poti v 
Zavarovalnici Triglav. S svojo prisotnostjo na trgu povečujejo konkurenčnost med prodajnimi 
potmi znotraj Zavarovalnice Triglav, kar v pravi meri pozitivno vpliva na sam prodajni rezultat.    

Specializirane agencije, ki delujejo v okviru Zavarovalnice Triglav in tržijo samo osebna 
zavarovanja Zavarovalnice Triglav, se poslužujejo telefonskega načina iskanja potencialnih 
strank za sklenitev zavarovanja. Njihova baza potencialnih zavarovancev je telefonski imenik. 
Dnevno se opravljajo telefonski klici na določenem območju, za vsako klicano stranko pa si 
telefonist zabeleži, kaj se je pogovarjal oz. se skuša dogovoriti za obisk zastopnika. Na podlagi 
dogovorjenih rokov za obiske se pripravi plan obiskov za vsakega agencijskega zastopnika, ki 
stranke obišče in skuša skleniti zavarovanje ali pa se dogovoriti za naslednji obisk. Obenem 
zbere tudi priporočila strank za morebitne nadaljnje dogovore z njihovimi znanci ali prijatelji. 

Zaslužek agencijskih zastopnikov je sestavljen podobno kot zaslužek univerzalnih oziroma 
specialnih zastopnikov, le da določen odstotek od zaslužka pripada agenciji za pomoč pri iskanju 
strank. 

Zavarovalni komercialisti skrbijo za prodajo zavarovanj večjim podjetjem. Njihovo vlogo v 
zadnjem času v veliki meri prevzemajo zavarovalni posredniki, zato bo na tem področju 
potrebno v kratkem času razmejiti vloge zavarovalnih komercialistov in posrednikov.   

Zavarovalni posredniki oziroma brokerji so se pojavili v večjem številu v zadnjih treh letih in so 
s svojim delovanjem razgibali konkurenčni boj med slovenskimi zavarovalnicami. Zavarovalni 
posredniki pridobijo pooblastilo podjetij za zastopanje pri sklepanju zavarovanj. Podjetjem, ki jih 
zastopajo, posredujejo različne ponudbe   konkurenčnih zavarovalnic in jim svetujejo pri izbiri 
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najboljše ponudbe. V sporazumih, ki jih zavarovalni posredniki sklenejo z zavarovalnicami, so 
določene provizijske stopnje, po katerih jim zavarovalnica izplača določeno provizijo za 
obnovljena zavarovanja in za nova zavarovanja, ki jih podjetja sklenejo na podlagi posredovanja 
posrednika. Zaenkrat zavarovalni posredniki tržijo v večini premoženjska zavarovanja. 

Na predstavništvih in zunanjih sklepalnih mestih, ki delujejo v okviru posameznih območnih 
enot Zavarovalnice Triglav, se sklepajo predvsem avtomobilska zavarovanja. Narava drugih 
zavarovanj tudi ne dopušča sklepanja na sklepalnih mestih, saj je pri premoženjskih zavarovanjih 
potrebno pred sklenitvijo zavarovanja, prej videti in oceniti objekt, ki ga zavarujemo. 

Pogodbeni sodelavci pa sklepajo v večini kapitalska zavarovanja, vendar je njihov delež znotraj 
ostalih prodajnih poti relativno majhen. 

Še do leta 1998 se je osebna zavarovanja tržilo izključno preko univerzalne in specialne 
zastopniške mreže. V letu 1998 so se v okviru Zavarovalnice Triglav ustanovile prve agencije za 
sklepanje osebnih zavarovanj in njihov delež v prodaji znotraj Zavarovalnice Triglav je drastično 
rasel. 

V okviru strategije trženja po prodajnih poteh naj bi bodoča prodaja osebnih zavarovanj temeljila 
na univerzalni zastopniški mreži in na agencijski prodaji. Vedno bolj se pojavlja vprašanje 
smotrnosti trženja kapitalskih zavarovanj preko specialne zastopniške mreže, saj bi njen nadaljnji 
razvoj znotraj vsake območne enote posebej zahteval za učinkovito delovanje tudi drugačno 
organizacijo.  

Premoženjska zavarovanja naj bi se tržila večinoma preko univerzalne mreže in deloma tudi 
preko agencij. Predvsem avtomobilska zavarovanja, ki predstavljajo velik delež v strukturi 
zavarovanj Zavarovalnice Triglav, naj bi se sčasoma začela obnavljati avtomatsko (stranka naj bi 
na dom dobila obvestilo in položnico za plačilo premije). Tako bi univerzalni zastopniki imeli 
več časa za iskanje novih potencialnih zavarovancev in sklepanje novih zavarovanj. 

Poleg tradicionalnih tržnih poti se v zadnjem desetletju razvijajo tudi nove, ki so predvsem 
posledica hitrega razvoja tehnologije. Na izbiro tržnih poti vplivajo predvsem stroški, ki jih 
zahteva posamezna tržna pot ter zadovoljstvo zavarovanca z načinom opravljanja storitve. Nove 
tržne poti so stroškovno manj zahtevne od tradicionalnih, vendar se zastopniški prodaji ne bo 
dalo izogniti, saj je brez osebne komunikacije z zavarovancem težko opravljati vse pomembnejšo 
svetovalno vlogo zavarovancu. Večjo vlogo naj bi v bodoče pridobila internetna prodaja, ki v 
Sloveniji sedaj obstaja v zanemarljivem obsegu, vendar je tudi ta primerna le za nekatere 
zavarovalne produkte. Vse pomembnejše pa postaja povezovanje zavarovalstva z bankami in 
skladi, s katerimi sestavljajo skupno ponudbo produktov. 

5.4 Kakovost storitev v Zavarovalnici Triglav 
Zavarovanja so po svoji naravi zelo specifični produkti. Temeljijo na različnih družbenih in 
psiholoških funkcijah, predvsem pa zmanjšujejo strah pred eksistencialnimi riziki. 
Zavarovalništvo nekateri teoretiki povezujejo z organizacijo iger na srečo, v bistvu pa je njihova 
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skupna značilnost določena negotovost, ki se običajno pojavlja v človeku v obliki strahu oz. 
negotovosti – ali bo (je) vstop v tako razmerje koristen in ali bo prinesel določen pozitiven 
rezultat. Tako teorija govori o dejavnosti, ki se opravlja s strahom (Ivanjko et al., 1999, str. 23 – 
24). Strah je prisoten pri zavarovancih, ki ob sklenitvi zavarovanja niso prepričani, da je to 
najboljša oblika zadovoljevanja njihovih potreb, obenem pa na drugi strani tudi zavarovalnice 
niso prepričane ali jim bo sklenitev vsakokratnega zavarovanja prinesla pričakovane pozitivne 
rezultate ali veliko izgubo. 

Trženje zavarovanj je tako v prvi vrsti povezano z občutkom nevarnosti, ki je prisoten pri ljudeh. 
Dejstvo je, da človek živi z občutkom nevarnosti, ki ga obkrožajo, ta občutek negotovosti pa je 
primerjanje stanja, v katerem človek živi, s stanjem, v katerem bi lahko živel. Občutek 
negotovosti teži k večji skrbi in prizadevanju, da si ustvari varnost. Ta občutek ni posledica 
dejanskega življenja ljudi in pogojev, v katerih človek živi v sedanjosti, temveč predvsem 
posledica vplivov obvestil medijev. Tako je trženje zavarovanj v teoriji pogosto imenovano 
trženje nevidnega blaga (Ivanjko et al., 1999, str. 24). 

Sklenitev zavarovanja je tako šele prvi del uspešne prodaje zavarovanja. Drugi del, če do njega 
sploh pride, je nastanek škodnega dogodka. Nadaljnja prodaja zavarovanj je zelo odvisna od 
korektne likvidacije škodnega dogodka. Če stranka meni, da je ob nastanku škodnega dogodka 
dobila odškodnino ali zavarovalnino, do katere je upravičena, potem bo verjetno sklenila 
nadaljnje zavarovanje in zelo verjetno še dodatna zavarovanja, saj bo njena izkušnja poslabšala 
njen občutek varnosti. Obenem je izjemno pomemben odnos cenilcev in likvidatorjev škod, ki 
škodo rešujejo, saj so ob nastanku škodnega primera stranke prizadete in sta prijaznost in hitra 
pomoč ključnega pomena. V kolikor je drugi del procesa izveden tekoče, si zavarovalnica skoraj 
zagotovo pridobi zvestobo stranke, svoje izkušnje pa zaupa tudi svoji okolici. 

Zadovoljstvo in zvestoba zavarovancev sta torej odvisna od celotnega procesa izvajanja 
zavarovanj.  S pridobitvijo certifikata ISO 9001 v letu 2000 je Zavarovalnica Triglav storila prvi 
korak k izboljšanju svojih storitev. Standardi ISO 9000 so le orodje, ki naj učinkovito prispeva k 
uveljavljanju celovitega obvladovanja kakovosti (Total Quality Management), ki je naslednji 
strateški cilj zavarovalnice Triglav. 

V skladu z ISO standardi so bili natančno opredeljeni ključni poslovni procesi za vsa področja 
izvajanja zavarovanj:  na ravni celotne zavarovalnice, območnih enot in posameznikov. 

V organizacijskih predpisih ISO standardov je točno definirana odgovornost zaposlenih za 
posamezne funkcije, organizacija in sami postopki ter nosilci nalog pri izvajanju zavarovanj.  

Sistem kakovosti se v prvi vrsti nanaša na razvoj zavarovalnih vrst in programske opreme – ta 
funkcija se v največji meri izvaja na Centrali. Nadalje pa se sistem kakovosti nanaša še na 
izvajanje vseh vrst zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov in osebnih zavarovanj  ter 
na ekonomsko in finančno poslovanje, povezano z zavarovalno dejavnostjo. Slednji dve funkciji 
se izvajata v vseh območnih enotah Zavarovalnice Triglav. 

Poslovne funkcije v zavarovalnici se delijo na temeljne in podporne funkcije. Temeljne funkcije 
se nanašajo na razvoj zavarovalnih produktov, trženje zavarovanj in izvajanje obdelave 
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zavarovanj v zavarovalnici, likvidacijo zavarovalnih primerov in financiranje ter upravljanje 
naložb. To so področja delovanja, ki predstavljajo bistvo delovanja zavarovalnice. Ostale - 
podporne funkcije pa se nanašajo predvsem na delovanje področja informatike, splošno – 
kadrovsko področje ter področje računovodstva. Podporne funkcije se nanašajo na podporo 
temeljnim funkcijam delovanja zavarovalnice. 

Vodenje sistema kakovosti je vzpostavljeno in se izvaja na vseh poslovnih področjih celovito za 
celotno Zavarovalnico Triglav (glej sliko 9). Regulirano je v dokumentaciji, ki se nanaša na 
sistem vodenja kakovosti v zavarovalnici. Za vsako organizacijsko enoto posebej so oblikovani 
Sveti za kakovost, ki obravnavajo in potrjujejo predloge za izboljšanje sistema kakovosti.  

Slika 9: Shematski prikaz izpolnjevanja ciljev 
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Vir: Poslovnik kakovosti Zavarovalnice Triglav, 2002 

Delovanje sistema kakovosti v zavarovalnici spremlja in nadzira najvišji organ – Uprava. V 
Centrali se aktivnosti vodenja sistema kakovosti usklajujejo na Svetu za kakovost Zavarovalnice 
Triglav, ki ga vodi predstavnik vodstva za sistem kakovosti v Zavarovalnici Triglav, v vseh 
območnih enotah pa na njihovih Svetih za kakovost, ki jih vodijo direktorji območnih enot. 

Načrtovanje kakovostnih ciljev je vgrajeno že v same načrte poslovanja zavarovalnice, saj cilje v 
smislu izboljšanja kakovosti vsebujejo vsi delovni načrti posameznih področij na Centrali in na 
območnih enotah. Za načrtovanje in izvajanje aktivnosti izboljševanja izvajanja nalog ali 
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organizacije dela, je odgovoren vsak vodja za svoje strokovno področje. Načrti za izboljšanje 
kakovosti vsebujejo odgovorne nosilce in roke za izvedbo posameznih aktivnosti. 

Definiranje procesov in odgovornosti za pravilno izpeljavo postopkov je nujno za boljše 
razumevanje, načrtovanje in nadzor nad izvedbenim procesom, izboljševanje kakovosti in 
vsebine storitve ter zmanjšanje možnosti za napake. Ta kakovost se nanaša predvsem na 
tehnično plat storitve, ki jo Zavarovalnica Triglav nudi svojim strankam. 

Rezultati tržnih raziskav kažejo (Zavarovalniški monitor, Poročilo, 2001, str. 21), da so 
zavarovanci relativno zadovoljni s samo strokovnostjo in izvajanjem zavarovanj v Zavarovalnici 
Triglav, slabšo podobo pa imajo o Zavarovalnici Triglav, ko gre za zadovoljevanje individualnih 
potreb zavarovancev in negovanje stikov med samim trajanjem zavarovanja. 

Koncept kakovosti storitve je težko definirati, še težje pa meriti. Pomembni parametri kakovosti 
izvajanja zavarovanj, katerih vrednosti opazujemo v Zavarovalnici Triglav so: 

• natančnost – natančna in pravilna izpeljava postopka sklepanja in likvidacije škod, tako v 
tehničnem kot v funkcionalnem smislu. Natančnost v tehničnem smislu zagotavljajo ISO 
standardi, saj se na letnih presojah pregleduje vsa področja izvajanja zavarovanj. Pri tem se 
popravljajo napake in izboljšujejo postopki, kar pa posledično vpliva tudi na funkcionalno 
natančnost. 

• hitrost – ali zavarovalnica izpolnjuje obveznosti do stranke v dogovorjenih rokih; roki 
morajo biti postavljeni optimalno tako, da zadovoljujejo stranke. Pri izvajanju zavarovanj je 
najpomembnejša hitrost postopka ob nastanku škodnega primera. Izjemno pomembne pa so 
tudi hitre in ustrezne reakcije na pritožbe strank. Merila, ki jih pri tem uporabljamo v 
Zavarovalnici Triglav, so: povprečno število dni potrebnih za likvidacijo škodnega primera 
ter povprečno število dni potrebnih za rešitev pritožbe stranke. Strokovna in hitra likvidacija 
škode in izplačilo odškodnine oz. zavarovalnine sta ključna elementa zvestobe stranke. 

• zanesljivost – napakam pri izvajanju storitev se je nemogoče izogniti, pomembno merilo 
zanesljivosti je pogostnost pojavljanja napak. Spremljanje napak je tehnično opredeljeno z 
ISO standardi. S tem predpisom se evidentirajo pritožbe in pohvale, ki se nanašajo posebej 
na proces trženja (nerazumljivost zavarovalnih pogojev, neustrezne informacije v medijih 
itd.), znotraj tega posebej na proces prodaje (vsebina, cena zavarovalnih produktov,  odnos 
prodajalca do stranke) ali pa na proces sprejema v zavarovanje (neustrezen odnos 
strokovnega delavca s stranko, nepravilno izstavljene fakture, neupravičeno opominjanje 
strank zaradi neplačila itd.) in na proces reševanja zavarovalnih primerov in likvidacijo škod 
(neprimeren odnos cenilca, razhajanje med predstavljenim produktom in dejanskim 
izplačilom zavarovalnine oz. odškodnine, dolgotrajnost postopka itd.). Pritožbe in pohvale se 
na koncu določenega obdobja zberejo in sintetično pregledajo. Tam, kjer se pogosteje 
pojavljajo, se analizira vzroke in sprejme določene ukrepe za izboljšanje stanja.Vendar samo 
spremljanje pritožb ni dovolj. Za ustrezen dvig kvalitete zavarovanj izvajamo interno 
preverjanje skladnosti sklenjenih zavarovanj in likvidiranih škod s strokovnimi podlagami in 
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ceniki. To področje pa je tudi širše povezano z izobraževanjem in strokovno usposobljenostjo 
prodajalcev zavarovanj ter cenilcev in likvidatorjev škod.   

Izboljšanje kakovosti storitev podjetja pomembno vpliva na dobiček podjetja. Pri tem vedno 
večjo vlogo zavzema zvestoba strank in njihovi ponovni nakupi. Raziskave so pokazale, da 
povečanje zvestobe strank poveča dobiček za 25-80% (Potočnik, 2000, str. 174). Izboljšanje 
kakovosti storitev, povečanje zvestobe strank in posledično večji dobiček podjetja so tudi razlogi 
za razvoj trženja na podlagi odnosov s strankami v podjetju. 

66  RRAAZZIISSKKAAVVAA  OO  DDEEJJAAVVNNIIKKIIHH,,  KKII  VVPPLLIIVVAAJJOO  NNAA  
NNAAKKUUPPNNEE  NNAAMMEERREE  PPOORRAABBNNIIKKOOVV  ZZAAVVAARROOVVAALLNNIIHH  
SSTTOORRIITTEEVV  VV  SSLLOOVVEENNIIJJII  

Za merjenje in ocenjevanje zadovoljstva strank se v Zavarovalnici Triglav uporablja različne 
metode – kvantitativne in kvalitativne, in sicer ob uporabi notranjih in zunanjih virov podatkov: 

Zunanje raziskave: 

• Raziskava tržišča zavarovalniških storitev v Sloveniji, ki jo zunanja institucija  izvaja enkrat 
letno (v obliki osebnih intervjujev na reprezentativnem vzorcu anketiranih za celo Slovenijo). 
S to raziskavo se meri zadovoljstvo strank po različnih kazalnikih, omogoča pa tudi merjenje 
zadovoljstva strank s storitvami Zavarovalnice Triglav. S strani anketiranih zavarovalnica 
pridobiva mnenja strank o njihovih glavnih motivih za nakup zavarovanja ter oceno o tem, 
kateri dejavniki najbolj vplivajo na zadovoljstvo strank. 

• Raziskava tržišča, ki jo zunanja institucija za zavarovalnico izvaja le občasno, njen namen pa 
je analizirati prepoznavnost in ugled (image) vseh najuspešnejših slovenskih podjetij in 
njihovih konkurentov na domačem trgu. Z raziskavo se ugotavlja mnenje splošne in poslovne 
javnosti o poznavanju, ugledu in lastnostih zavarovalnice, s pomočjo rezultatov te raziskave 
pa se pridobijo tudi mnenja o zadovoljstvu strank – pravnih oseb. 
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Interne analize: 

• Pomemben pokazatelj kvalitete dela, ki neposredno vpliva na zadovoljstvo strank je čas 
reševanja škod (opazovanje povprečnega števila dni, ki ga škodni cenilec – likvidator škod 
porabi zato, da oceni škodo in stranki izplača primerno zavarovalnino ali odškodnino). 

• Kvaliteta dela prodajnega osebja pri posredovanju ponudb za življenjska in rentna 
zavarovanja se odraža v indeksih stanja portfelja življenjskih in rentnih zavarovanj, indeksih 
trajnosti življenjskih in rentnih zavarovanj ter v številu storniranih življenjskih in rentnih 
zavarovanj. Indeksi se mesečno izračunavajo na Centrali za vsakega prodajnika posebej. 

• Območne enote po potrebi same izvajajo raziskave zadovoljstva strank za področja, ki jih 
pokrivajo. Rezultati se namreč med seboj lahko zelo razlikujejo, odvisno od delovanja 
posamezne območne enote in od regije, ki jo pokriva.      

• Eden od internih načinov pridobivanja informacij o kvaliteti dela je tudi analiza pritožb in 
pohval strank.  

Glede na to, da je Zavarovalnica Triglav tržni vodja na področju zavarovalništva v Sloveniji, bi 
bilo za potrebe strateške usmeritve, predvsem ob bližajočemu vstopu v Evropsko unijo, izdelati 
benchmarking analize, in sicer tujimi primerljivimi zavarovalnicami, ki bodo v nekaj letih 
postale glavne konkurentke Zavarovalnice Triglav. 

6.1 Zasnova in potek raziskave  
Glavni namen raziskave Zavarovalniški monitor je bil v poznavanju in vrednotenju zavarovalnic 
ter prepoznavanju nakupnih namer porabnikov zavarovalnih storitev na slovenskem tržišču. 
Zavarovalnica Triglav je želela posnetek stanja na zavarovalniškem tržišču v Sloveniji, nadalje 
pa spremljati trende in spremembe v določenih časovnih obdobjih. Zavarovalniški monitor je 
mednarodna raziskava, ki se že izvaja v devetih evropskih državah: Avstriji, Bolgariji, Češki, 
Hrvaški, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji.   

Raziskava se je izvajala po metodi osebnih intervjujev (face-to-face in-home interview), 
opravljenih v slovenskih gospodinjstvih na podlagi oblikovanega vprašalnika. Anketa je potekala 
v obdobju enega meseca, v letu 2001.  

Vzorec je posredoval Statistični urad Republike Slovenije. Obsegal je 1145 anketiranih, v 
starosti od 15 do 75 let, in sicer na okoli 188 osnovnih vzorčnih točkah. Stratifikacijski kriterij 
pri oblikovanju vzorca je bil (glej prilogo 2):  

• število prebivalcev na vzorčno točko, 

• tip naselja ter 

• glede na slovenske regije.  
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Slučajni izbor naslovov ulic je bil pridobljen iz računalniške podatkovne zbirke Register 
prebivalcev Slovenije. V vsakem posameznem gospodinjstvu je anketiranec v naprej izbran po 
kvotnih zahtevah glede na spol in starost. 

Uporabljena metoda vzorčenja zagotavlja reprezentativen vzorec slovenske populacije, stare od 
15 do 75 let. Reprezentativnost pomeni, da vzorec odseva stanje slovenske populacije. V vzorec 
so proporcionalno zajeta gospodinjstva iz vseh dvanajstih regij Slovenije (glej prilogo 2).    

Osnovne informacije, ki jih je raziskava prinesla so se nanašale na naslednja področja (glej 
prilogo 1): 

• poznavanje zavarovalnic, 

• preference anketiranih do zavarovalnic, 

• dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice, uporaba zavarovalniških produktov 
in nakupne namere anketiranih ter 

• image izbranih slovenskih zavarovalnic. 

6.2 Predstavitev rezultatov raziskave 

6.2.1 Poznavanje zavarovalnic 
Pri raziskovanju poznavanja zavarovalnic so bili anketirani vprašani po spontanem priklicu imen 
zavarovalnic, ki poslujejo v Sloveniji. Zastavljeno jim je bilo naslednje vprašanje: Ko razmišljate 
o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere poznate vsaj po imenu? Prosimo, navedite ime 
prve zavarovalnice, ki vam pride na misel. Možen je en odgovor.  

63% vprašanih je kot prvo spontano navedeno zavarovalnico imenovalo Zavarovalnico Triglav. 
13% vprašanih je kot prvo spontano navedeno zavarovalnico imenovalo Zavarovalnico Adriatic, 
10% pa Zavarovalnico Maribor (glej sliko 10). Zavarovalnica Triglav je pri spontanem priklicu 
na prvem mestu pri veliki večini anketiranih.   

Drugo vprašanje se je glasilo: Ko razmišljate o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere 
poznate vsaj po imenu? Prosimo, navedite imena vseh zavarovalnic, ki vam pridejo na misel. 
Možnih je več odgovorov. 

Pri spontanem navajanju vseh imen zavarovalnic, ki jih anketirani poznajo so anketirani v 
največjem odstotku – preko 95%, navedli ime Zavarovalnice Triglav, na drugem mestu je bila s 
65% Zavarovalnica Adriatic, na tretjem mestu pa z 51% Zavarovalnica Maribor (glej prilogo 4).  

Tretje vprašanje se je nanašalo na prepoznavanje zavarovalnic. Pri prepoznavanju imen 
zavarovalnic, so anketirani navajali imena zavarovalnic, ki so bila izpisana na kartici in so jih 
anketirani prepoznali. Vprašanje je bilo zastavljeno na naslednji način: Ljudje se ne spomnimo 
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vsega naenkrat. Na kartici so napisana imena zavarovalnic. Katere od teh poznate, pa čeprav 
samo po imenu? Možnih je več odgovorov. 

V največjem odstotku so prepoznali Zavarovalnico Triglav t.j. v 99%, na drugem mestu je bila 
po prepoznavnosti Zavarovalnica Adriatic s 94%, na tretjem mestu pa Zavarovalnica Maribor s 
84%. Visoko so se na lestvici prepoznavnosti uvrstile tudi Slovenica, Zavarovalniška hiša z 80%, 
Zavod za zdravstveno zavarovanje s 75% in Zavarovalnica Tilia s 70% (glej prilogo 5). 

Slika 10: Prva spontano navedena zavarovalnica 
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Vir: Zavarovalniški monitor, 2001, str. 10 

Četrto vprašanje v sklopu poznavanja zavarovalnic se je glasilo: Katera od naštetih zavarovalnic 
je vaša glavna zavarovalnica, ne glede na to, ali imate tam sklenjeno osebno ali premoženjsko 
zavarovanje (npr. imate pri njej sklenjenih največ zavarovanj ali najpomembnejše zavarovanje)? 
Možen je en odgovor. 

Kot glavno zavarovalnico, kjer imajo anketirani sklenjenih največ zavarovanj ali 
najpomembnejše zavarovanje, jih je 53% anketiranih navedlo Zavarovalnico Triglav, dobrih 
12% Zavarovalnico Maribor in 9% Zavarovalnico Adriatic (glej prilogo 6). 

Rezultati raziskave so pokazali, da je prepoznavnost Zavarovalnice Triglav med  populacijo na 
slovenskem trgu daleč največja med ostalimi zavarovalnicami, saj jo je 63% anketiranih pri 
spontanem priklicu imen zavarovalnic uvrstilo na prvo mesto, 95% anketiranih jo je pri 
spontanem priklicu navedlo, domala vsi Slovenci pa jo prepoznamo med vsemi zavarovalnicami 



 

62 

 

na slovenskem trgu. Podatki o sklenjenih zavarovanjih pri Zavarovalnici Triglav se ujemajo s 
podatki o tržnem deležu Zavarovalnice Triglav na slovenskem trgu, ki je skoraj polovičen.  

6.2.2 Preference anketiranih do zavarovalnic  
Pri ugotavljanju preferenc anketiranih do različnih zavarovalnic, so bili le-ti vprašani po novem 
ali prekinjenem sodelovanju s katero od zavarovalnic. Odgovarjali so na podlagi opazovanja 
kartice z navedenimi imeni zavarovalnic. Prvo vprašanje iz tega sklopa se je glasilo: Prosimo 
povejte, s katero od zavarovalnic napisanih na kartici, ste v tem ali v preteklem letu sklenili novo 
zavarovanje? Možnih je več odgovorov. 

29% vprašanih je v preteklem letu začelo novo sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, 9% z 
Zavarovalnico Adriatic, na tretjem mestu pa je bila Zavarovalnica Maribor s 6%. Kar 51% 
vprašanih ni v preteklem letu začelo novega sodelovanja z nobeno od navedenih zavarovalnic 
(glej prilogo 7). 

Drugo vprašanje se je nanašalo na prekinjeno ali zmanjšano sodelovanje anketiranih z 
zavarovalnicami. Odgovarjali so na vprašanje: S katerimi od zavarovalnic napisanih na kartici 
ste prekinili oziroma v veliki meri zmanjšali sodelovanje v obdobju zadnjih dveh let? Možnih je 
več odgovorov. 

5% anketiranih je v preteklem letu prekinilo sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, slabe 3% jih 
je prekinilo sodelovanje z Zavarovalnico Adriatic, okoli 2% pa jih ne sodeluje več z 
Zavarovalnico Maribor in v enakem odstotku z Zavarovalnico Tilia (glej prilogo 8). 

Pri tretjem vprašanju tega sklopa so bili anketirani vprašani po najbolj všečnih zavarovalnicah. 
Vprašanje se je glasilo: Prosimo vas, da še enkrat pregledate seznam zavarovalnic in poveste, 
katere od njih so vam še posebej všeč oziroma simpatične? Pri tem ni pomembno ali ste ali niste 
njihova stranka. Možnih je več odgovorov. 

47% anketiranih jih je kot najbolj všečno zavarovalnico navedlo Zavarovalnico Triglav, 19% 
Zavarovalnico Adriatic ter 16% Zavarovalnico Maribor. 23% anketiranih je odgovorilo, da jim 
nobena zavarovalnica ni posebej všeč (glej sliko 11). 
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Slika 11: Najbolj všečne zavarovalnice na slovenskem trgu 
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Vir: Zavarovalniški monitor, 2001, str. 16 

Odstotek tistih, ki so v preteklem letu sklenili novo zavarovanje z Zavarovalnico Triglav je visok 
(29%), če ga primerjamo z odstotkom tistih, ki so novo zavarovanje sklenili z zavarovalnico 
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Adriatic (9%), ki je na drugem mestu. In če proporcionalno primerjamo odstotek tistih, ki so 
sodelovanje z Zavarovalnico Triglav v preteklem letu odpovedali (5%), z odstotkom tistih, ki so 
odpovedali zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic kot naslednji (3%), ugotovimo, da je razmerje 
med novimi sklenjenimi zavarovanji in prekinjenimi zavarovanji pri Zavarovalnici Triglav 
bistveno ugodnejše, kot pri konkurenčni zavarovalnici na naslednjem mestu.    

Tudi po preferencah anketiranih do zavarovalnic je Zavarovalnica Triglav tista, ki bi jo 
anketirani v večjem odstotku izbrali za svojo zavarovalnico pred drugimi, konkurenčnimi 
zavarovalnicami.  

Rezultati kažejo na relativno visoko naklonjenost slovenskega tržišča do Zavarovalnice Triglav. 

6.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice, uporaba 
zavarovalniških produktov in nakupne namere porabnikov   

Pri analizi dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o izbiri nove zavarovalnice, je bil anketirancem v 
naprej prebran seznam sedemnajstih dejavnikov, anketirani pa so lahko iz seznama izbrali največ 
pet dejavnikov, ki bi jih upoštevali pri izboru zavarovalnice, s katero bi želeli skleniti 
zavarovanje (glej sliko 12). Vprašanje je bilo anketiranim zastavljeno na naslednji način: 
Predstavljajte si, da potrebujete novo zavarovanje. Katere dejavnike bi upoštevali pri izboru 
zavarovalnice, s katero bi želeli skleniti to zavarovanje? Prosimo, izberite največ pet dejavnikov 
iz naslednjega seznama (glej prilogo 10). 

Preko 63% anketiranim se zdi najpomembnejši dejavnik pri izbiri zavarovalnice hitrost izplačil 
odškodnin. Ta rezultat je po eni strani logičen, saj je izplačilo zavarovalnine oz. odškodnine tisti 
drugi del zavarovalniške storitve, do katerega  lahko pride ali pa ne in je njegova korektna 
izvedba najpomembnejša za nadaljnje zadovoljstvo stranke. Ob stiski je za stranko 
najpomembnejše, da dobi hitro pomoč – izplačilo zavarovalnine ali odškodnine. 

Že na drugem mestu po izboru anketiranih so ugodnosti, ki jih zavarovalnica nudi za zveste 
stranke, s kar 41%. Tako visok odstotek strank, ki želijo nekaj več v odnosu z zavarovalnico, ki 
so ji zvesti, nakazuje na to, da je celovito obravnavanje stranke in nagrajevanje njihove zvestobe 
pomemben element izgradnje bodočih tržnih strategij.  

Naslednji najpomembnejši dejavnik je prijazen in prijateljski odnos uslužbencev do strank, ki so 
ga anketirani izbrali v 39%. Visok odstotek pomembnosti, ki so ga anketirani pripisali temu 
dejavniku, kaže na pomen izboljševanja kakovosti storitev in izgradnjo partnerskega odnosa s 
strankami.  

Tudi dolga prisotnost in izkušnje na trgu ter dobro razmerje med ceno in kvaliteto storitve sta 
dva dejavnika, ki so ju anketirani izbrali v domala enakem in pomembno visokem odstotku 
(36%). Nadalje so pomembnejši dejavniki še nizke cene zavarovanj, zanesljivost ter ekonomska 
stabilnost in varnost zavarovalnice.  
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Slika 12: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice 
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Vir: Zavarovalniški monitor, Poročilo, 2001, str. 21 

Naslednji del tega sklopa vprašanj se je nanašal na uporabo zavarovalniških produktov. V tem 
delu tržne raziskave so anketirani odgovarjali na vprašanja o tem, katere vrste zavarovanj imajo 



 

66 

 

sklenjene – za osebna zavarovanja anketirani osebno, za premoženjska zavarovanja pa 
gospodinjstva, v katerih živijo, ter pri kateri zavarovalnici. 

Najprej je bilo anketiranim postavljeno vprašanje: Obstaja veliko različnih vrst zavarovanj. Na 
kartici imate predstavljene različne vrste osebnih zavarovanj. Prosimo vas, če lahko poveste, 
katera zavarovanja imate sklenjena vi osebno in ne člani vaše družine.  

36% anketiranih že ima sklenjeno življenjsko zavarovanje, 34% nezgodno zavarovanje, skoraj 
23% pa tudi pokojninsko zavarovanje. 24% anketiranih nima nobene police iz osebnih 
zavarovanj (glej prilogo 11).  

Nadalje so anketirani odgovarjali na vprašanje, ki se je nanašalo na uporabo premoženjskih 
zavarovanj, in sicer: Prebrali vam bomo različne vrste premoženjskih zavarovanj. Pri tem 
mislimo na zavarovanja, ki krijejo vse vrste osebnega premoženja ali lastnine ali na drugo 
materialno lastnino, ki pripada vam, članom vašega gospodinjstva ali pa je last celega 
gospodinjstva (npr. zavarovanje avtomobila ali hiše). Prosimo, če navedete, katere vrste 
zavarovanj imate sklenjene vi ali člani vaše družine. 

Največji delež anketiranih ima že sklenjeno zavarovanje hiše, stanovanja ali drugih nepremičnin, 
in sicer 53,5%, temu po deležu sledijo zavarovanja avtomobilske odgovornosti s 46% ter 
zavarovanja avtomobilskega kaska s 40% (glej prilogo 12). 

V nadaljevanju tržne raziskave so anketirani najprej izrazili svoje namere o sklenitvi določenega 
zavarovanja v naslednjih dveh letih, in sicer zgolj o sklenitvi novega zavarovanja, ne podaljšanja 
že obstoječe zavarovalne police. Vprašanje se je glasilo: Katere od naštetih vrst zavarovanj boste 
verjetno sklenili na novo v naslednjih dveh letih? Pri tem ni mišljeno podaljšanje zavarovalne 
police, ki jo že imate, ampak sklenitev nove vrste zavarovanja ali pa zamenjava zavarovalnice. 

Slabih 6% vprašanih je izrazilo namero, da sklene v naslednjih dveh letih življenjsko 
zavarovanje, še v nekoliko večjem deležu so anketirani odgovorili, da nameravajo skleniti 
pokojninsko (5,5%) in rentno zavarovanje (dobrih 5%) ter zavarovanje hiše, stanovanja ali 
drugih nepremičnin (dobre 4%). 72% vprašanih v naslednjih dveh letih ne namerava skleniti 
nobene nove zavarovalne police (glej sliko 13).  

Večji odstotek vprašanih namerava v naslednjih dveh letih skleniti eno od osebnih zavarovanj, 
kar je v skladu z majhno premijo na prebivalca iz naslova teh zavarovanj v Sloveniji, v 
primerjavi z Evropsko unijo, pa tudi v skladu z reformami pokojninskega sistema, ki so se že 
zgodile, verjetno pa se bodo dogajale – v smislu zaostrovanja pogojev upokojevanja – tudi v 
prihodnjih letih. Ljudje se bolj zavedajo dejstva, da bodo za svoje pokojnine morali poskrbeti 
sami in se zato v vedno večji meri odločajo za sklenitev ene ali večih oblik osebnih zavarovanj.  
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Slika 13: Namere o sklenitvi vrste zavarovanja v naslednjih dveh letih 
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Vir: Zavarovalniški monitor, 2001, str. 35 
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6.2.4 Image izbranih slovenskih zavarovalnic 
Pri ugotavljanju imagea slovenskih zavarovalnic so anketirani ocenjevali slovenske 
zavarovalnice na podlagi veljavnosti naslednjih trditev: 

• Stalno uvaja novosti – nove vrste zavarovanj. 

• Ima prijazno in prijateljsko osebje. 

• Hitro izplačuje odškodnine. 

• Ima dobro razmerje med ceno in kvaliteto storitev. 

• Ima sposobne uslužbence. 

• Je ekonomsko stabilna in zanesljiva zavarovalnica. 

• Je fleksibilna in brez birokracije pri izplačevanju odškodnin. 

• Ponuja veliko vrst zavarovanj. 

• Je finančno stabilna in varna. 

Vprašanje na katerega so odgovarjali anketirani je bilo zastavljeno na naslednji način: Prebrali 
vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko poveste, za katere od navedenih zavarovalnic veljajo 
naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, nas zanima vaše 
mnenje.  

Kot zavarovalnico, ki neprestano uvaja novosti in nove vrste zavarovanj, je več kot polovica 
anketiranih ocenilo Zavarovalnico Triglav. Z relativno velikim zaostankom ji sledijo 
Zavarovalnica Adriatic s 23% in Zavarovalnica Maribor z dobrimi 17%. 2% anketiranih meni, da 
to ne velja za nobeno slovensko zavarovalnico (glej prilogo 14/A). 

47% anketiranih je mnenja, da je Zavarovalnica Triglav tista, ki ima prijazno in prijateljsko 
osebje, sledi ji Zavarovalnica Adriatic z 19,5% in Zavarovalnica Maribor z dobrimi 16%. 4% 
vprašanih trdi, da prijaznega in prijateljskega osebja nima nobena zavarovalnica. Zavarovalnica 
Triglav ima glede prijaznosti zaposlenih image dobre zavarovalnice (glej prilogo 14/B). 

Delež tistih anketiranih, ki menijo, da je Zavarovalnica Triglav zavarovalnica, ki hitro izplačuje 
odškodnine je manjši, saj obsega 37%. Sledijo ji Zavarovalnica Maribor z 11,5% in 
Zavarovalnica Adriatic z 11%. 11% anketiranih je mnenja, da nobena zavarovalnica ne izplačuje 
hitro odškodnin (glej prilogo 14/C). 

38% anketiranih je mnenja, da je Zavarovalnica Triglav zavarovalnica z dobrim razmerjem med 
ceno in kvaliteto storitev. 14% anketiranih meni, da je to Zavarovalnica Adriatic, odstotek manj 
pa, da je to Zavarovalnica Maribor. 9% anketiranih je mnenja, da nobena slovenska 
zavarovalnica nima dobrega razmerja med ceno in kvaliteto storitev (glej prilogo 14/Č). 

Skoraj polovica anketirancev ima Zavarovalnico Triglav za zavarovalnico s sposobnimi 
uslužbenci. Image kvalitetnih kadrov v Zavarovalnici Triglav je močno prisoten med potrošniki 
na slovenskem trgu. Sledijo ji Zavarovalnica Adriatic in Zavarovalnica Maribor s približno 



 

69 

 

enakim deležem (16%). Samo 3% vprašanih meni, da nobena zavarovalnica nima sposobnih 
uslužbencev (glej prilogo 14/D) .   

Zavarovalnica Triglav je med anketiranimi v velikem deležu – kar 60% - poznana kot 
ekonomsko stabilna in zanesljiva zavarovalnica. Sledi ji Zavarovalnica Maribor z 19% in 
Zavarovalnica Adriatic s 17%. 4% vprašanih meni, da si imagea ekonomsko stabilne in 
zanesljive zavarovalnice ne zasluži nobena slovenska zavarovalnica (glej prilogo 14/E). 

Slabši image nosijo zavarovalnice glede svoje fleksibilnosti in birokracije pri izplačevanju 
odškodnin. Le 27% anketiranih je mnenja, da je Zavarovalnica Triglav fleksibilna zavarovalnica, 
ki ne pozna birokracije pri izplačevanju odškodnin. Sledijo ji v enakem deležu Zavarovalnica 
Maribor in Zavarovalnica Adriatic (8,5%). Velik delež – kar 20% anketiranih meni, da teh 
lastnosti nima nobena zavarovalnica (glej prilogo 14/F). 

Image zavarovalnice, ki ponuja veliko vrst zavarovanj, nosi z veliko prednostjo Zavarovalnica 
Triglav, kar menijo anketirani kar v 64%. Sledijo ji Zavarovalnica Adriatic s 27% in 
Zavarovalnica Maribor s 25%. Le slaba 2% anketiranih meni, da nobena zavarovalnica ne ponuja 
veliko vrst zavarovanj (glej prilogo 14/H). 

63% vprašanih je mnenja, da je Zavarovalnica Triglav finančno varna in stabilna zavarovalnica. 
19% jih je mnenja, da je to Zavarovalnica Maribor in 17%, da je to Zavarovalnica Adriatic. 3% 
anketiranih meni, da si imagea finančno varne in stabilne zavarovalnice ne zasluži nobena 
slovenska zavarovalnica (glej prilogo 14/H).  

Zavarovalnica Triglav nosi v splošnem dober image v slovenskem prostoru v primerjavi z 
drugimi zavarovalnicami. Anketirani dokaj dobro ocenjujejo ponudbo Zavarovalnice Triglav in 
ekonomsko stabilnost in varnost, ugodne so tudi ocene osebja – tako po strokovni plati kot po 
prijaznosti, manj dobre ocene pa pripisujejo hitrosti izplačevanja odškodnin in fleksibilnosti 
zavarovalnice.  

6.2.5 Sklepi na podlagi rezultatov raziskave 
Po prepoznavnosti Zavarovalnica Triglav vsekakor zaseda najvišje mesto med slovenskimi 
zavarovalnicami, visoko mesto pa zaseda tudi Zavarovalnica Adriatic. Tudi po preferencah 
potrošnikov je Zavarovalnica Triglav daleč pred drugimi konkurenčnimi zavarovalnicami (47%), 
kar pomeni, da v očeh slovenskih potrošnikov uživa daleč največje simpatije pred ostalimi 
zavarovalnicami. To Zavarovalnici Triglav vsekakor prinaša konkurenčne prednosti na trgu. 

Pomembni so izsledki analize dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice. Na 
pričakovanem prvem mestu je hitrost izplačila odškodnin, kar je tudi zaključni del izvedbe 
zavarovalniške storitve. Glede hitrosti izplačevanja odškodnin zavarovanci nimajo najbolj 
ugodnega mnenja o zavarovalnicah, zato bi le-te za večje zadovoljstvo svojih strank morale 
skrajševati obdobja reševanja škod.  Sledita dva dejavnika: ugodnosti, ki jih zavarovalnica nudi 
za zveste stranke ter prijazen in prijateljski odnos do strank. Prav slednja dva dejavnika sta tista, 
ki bi ju morale slovenske zavarovalnice pri svojih trženjskih konceptih posebej upoštevati. Velik 



 

70 

 

pomen pripisujejo stranke tudi izkušnjam na trgu, zanesljivosti, ekonomski stabilnosti in varnosti 
zavarovalnice. Prav to so atributi Zavarovalnice Triglav, ki uživa velik ugled zavarovancev prav 
v povezavi s temi dejavniki.       

Glede na izražene nakupne namere potrošnikov se zavarovalnicam splača pospeševati prodajo 
osebnih zavarovanj, saj so anketirani v 6% izrazili namero po sklenitvi življenjskega 
zavarovanja, v 5,5% namero po sklenitvi pokojninskega zavarovanja in v 5% namero po 
sklenitvi rentnega zavarovanja. Ni pa zanemarljiv delež tistih, ki so izrazili nakupno namero 
glede enega od zavarovanj hiše, stanovanja ali kakšne druge nepremičnine (4%).  

Pri ocenjevanju imagea slovenskih zavarovalnic Zavarovalnica Triglav na splošno nosi dober 
image pred svojimi konkurentkami na slovenskem trgu. Velik delež potrošnikov ji pripisuje 
ekonomsko stabilnost, varnost (60%), pestrost ponudbe (64%) in konstantno uvajanje novosti 
(50%). Pomemben delež potrošnikov meni, da ima Zavarovalnica Triglav prijazno in prijateljsko 
(47%) ter sposobno osebje (48%). Glede na pomen, ki ga potrošniki pripisujejo prav temu 
dejavniku ob izbiri zavarovalnice, predstavlja to konkurenčno prednost pred ostalimi 
zavarovalnicami. Vložek, ki ga zavarovalnica vlaga v notranje trženje, se odraža tudi v tem 
rezultatu.      

Zavarovalnice bodo morale pri izvajanju svojih storitev na splošno več pozornosti posvetiti večji 
fleksibilnosti delovanja ter predvsem hitremu izplačilu odškodnin, saj v očeh potrošnikov nobena 
zavarovalnica ne nosi posebej dobrega imagea na teh področjih. Potrošniki pa posebno hitremu 
izplačevanju odškodnin pripisujejo največji pomen med vsemi dejavniki, ki vplivajo na odločitev 
o izbiri zavarovalnice (63,5%). 

Zavarovalnica Triglav ima sicer image zavarovalnice, ki ima prijazno in strokovno podkovano 
osebje, v bodoče pa bo morala svoje tržne strategije usmeriti v povečanje zvestobe obstoječih 
strank. Stranke posebno velik pomen pripisujejo prav ugodnostim, ki jih zavarovalnice nudijo 
svojim zvestim zavarovancem. Na tem področju ima Zavarovalnica Triglav še široke možnosti 
razvoja, predvsem pa jo bodo v tovrstno ravnanje prisilile tržne razmere.  

77  MMOODDEELL  TTRRŽŽEENNJJAA  NNAA  PPOODDLLAAGGII  OODDNNOOSSOOVV  SS  
SSTTRRAANNKKAAMMII  VV  ZZAAVVAARROOVVAALLNNIICCII  TTRRIIGGLLAAVV  

Osnova za izdelavo modela trženja na podlagi odnosov s strankami v zavarovalnici je 
vzpostavitev ustreznega tržno-informacijskega sistema v podjetju. Le-ta omogoča vpogled, 
opazovanje in segmentacijo strank po tistih parametrih, ki so za poslovanje zavarovalnice 
najpomembnejši. Pri tako velikem obsegu poslovanja in številu subjektov, s katerimi 
zavarovalnica posluje, je to  brez ustrezne informacijske podpore praktično nemogoče. Za 
zavarovalnico je zavarovanec pomemben iz treh temeljnih vidikov, ki jih bom podrobneje 
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opisala v naslednjih poglavjih, in sicer: glede na število zavarovanj in višino premije, glede na 
pogostnost in višino škod ter glede na plačilno disciplino.    

Zavarovalnica Triglav kot kompozitna zavarovalnica trži tako premoženjska kot osebna 
zavarovanja. Ti dve področji delovanja sta zaradi svojih značilnosti znotraj zavarovalnice ločeni, 
navzven pa nastopa zavarovalnica enotno pod eno krovno blagovno znamko in na takšen način 
jo zaznavajo tudi stranke. Zato je bistvenega pomena, da stranko opazujemo kot celoto - na 
podlagi vseh zavarovanj, ki jih je sklenila pri Zavarovalnici Triglav, pa čeprav sta ti dve področji 
v okviru zavarovalnice ločeni. 

Model trženja na podlagi odnosov s strankami v zavarovalnici tako lahko oblikujemo s pomočjo 
uporabe modela Postma - Customer Relationship Management, ki je predstavljen v četrtem 
poglavju, in sicer po naslednjih stopnjah: 

• razumevanje trga in strank (vzpostavitev tržno-informacijskega sistema in segmentacija 
strank glede na njihovo donosnost in pomen za zavarovalnico), 

• oblikovanje tržnih strategij v Zavarovalnici Triglav, 

• pridobivanje strank (organizacija, izvajanje in nadzor prodajnih aktivnosti), 

• izgradnja zvestobe obstoječih strank. 

7.1 Razumevanje trga in strank  

7.1.1 Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema 
Temelj za trženje na podlagi odnosov s strankami je izgradnja ustreznega tržno-informacijskega 
sistema. Tržni podatki lahko koristijo samo tistim storitvenim podjetjem, ki so sprejela tržno 
usmeritev. Brez ustreznih podatkov pa podjetje tudi ne more načrtovati uspešne ponudbe storitev 
ter izvajati spremljajoče trženjske aktivnosti (Potočnik, 2000, str. 59). 

Zanesljiv informacijski sistem, je nujno potrebno trženjsko orodje za poznavanje portfelja 
zavarovancev – njihovih potreb in želja, nakupnih navad itd..  

V zavarovalnici stranke delimo v dve najosnovnejši skupini: podjetja (pravne osebe) in 
posamezniki (fizične osebe). V praksi se pojavlja še smiselnost opazovanja strank  na nivoju 
družine, saj imajo člani družine navadno sklenjena različna zavarovanja, ki pa so namenjena 
varnosti celotne družine (npr. požarno in stanovanjsko zavarovanje hiše). 

Temeljna izhodišča za izgradnjo ustreznega tržno-informacijskega sistema v zavarovalnici so 
(glej sliko 14): 

• Povezava internih baz podatkov Zavarovalnice Triglav in eksternih baz podatkov raznih 
zunanjih institucij: Prvi korak je združitev in poenotenje baz podatkov osebnih in 
premoženjskih zavarovanj na enotno šifro na nivoju zavarovanca, družine in podjetja. Drugi 
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korak pa je povezava teh baz podatkov z različnimi eksternimi bazami npr. z bazo o boniteti 
podjetij itd..  

• Segmentacija strank zavarovalnice na določene tržne segmente: Najprej je potrebno definirati 
parametre, po katerih želimo opazovati stranke (npr. letna premija po zavarovalnih vrstah, 
znesek izplačanih odškodnin, plačilna disciplina stranke itd.). 

• Izdelava analiz za potrebe trženja z ustreznimi programskimi orodji. 

Slika 14: Shema informacijskega sistema 

TRŽENJE NA OSNOVI
BAZE STRANK

KONTAKTNI CENTERPODATKOVNO
SKLADIŠČE

STRANKE

- Posamezniki
- Družine
- Podjetja

Osebna prodaja in
servisiranje

Transakcijska baza
Eksterni podatki

 

Vir: Dnevi osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, gradivo, 2001 

V preprostem modelu, izdelanem s pomočjo relacijske podatkovne baze MS SQL 2000 in OLAP 
orodjem za procesiranje podatkov, je mogoče prikazati vzpostavitev in uporabo informacijskega 
sistema za podporo trženju na podlagi odnosov s strankami v Zavarovalnici Triglav.  

Podatke v grobem lahko so strukturiramo po dveh dimenzijah in vrednostih: 

• Prvo dimenzijo predstavljajo zavarovanja, ki se nadalje v globinskem prikazu delijo na 
področje osebnih in premoženjskih zavarovanj. Ko izberemo področje zavarovanj (osebna ali 
premoženjska), imamo možnost vpogleda na nivo posamezne zavarovalne skupine, ob izbiri 
posamezne zavarovalne skupine pa možnost nadaljnjega vpogleda na nivo posamezne 
zavarovalne vrste. Zavarovalne skupine so oblikovane po klasifikaciji, ki jo opredeljuje 
Zakon o zavarovalništvu (URL RS št. 13, ZZav, 2000, 72. člen). V modelu so prikazane 
samo zavarovalne vrste, ki premijsko predstavljajo pomembnejši delež znotraj posamezne 
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zavarovalne skupine, vse ostale zavarovalne vrste pa so združene pod postavko “Drugo” (glej 
sliko 15). 

• Drugo dimenzijo predstavljajo območne enote znotraj Zavarovalnice Triglav. V nadaljevanju 
lahko izberemo želeno območno enoto in znotraj območne enote vpogled na nivoju stranke. 
Kot sem že omenila v Zavarovalnici Triglav ločeno spremljamo individualne zavarovance, ki 
jih v naših statističnih obdelavah in analizah vodimo kot fizične osebe ter zavarovana 
podjetja, ki jih vodimo kot pravne osebe. V teoretičnem modelu smo dodali še nivo družine, 
tako lahko podatke spremljamo na nivoju: 

• fizične osebe, 

• družine in 

• pravne osebe. 

Fizične osebe lahko nadalje v poenostavljenemu modelu spremljamo po letu rojstva ali po spolu, 
v realnem modelu pa lahko opredelimo še razne druge parametre, ki bi nas zanimali (glej sliko 
16). 

V modelu nato opredelimo vrednosti, ki nas iz trženjskega vidika zanimajo in katere bomo 
opazovali skozi različne dimenzije. Opazovane vrednosti lahko razdelimo po t.i. »trdih« in 
»mehkih« kriterijih. Med »trde« kriterije, po katerih bi lahko opazovali stranke, bi sodili 
naslednji:  

• višina premije v nekaj zaporednih letih, 

• višina izplačanih odškodnin ali zavarovalnin v nekaj zaporednih letih, 

• različne stroške, ki jih ima zavarovalnica z obdelavo zavarovanj, izplačilom provizije 
posredovalcem (prodajalcem) zavarovanj ipd., 

• način plačila zavarovanca, 

• plačilna disciplina zavarovanca. 

Smiselno je, da bi v modelu posebej pripravili nastavitve za potrebe spremljanja prodajnega 
osebja, ki bi omogočale vpoglede po realizirani prodaji zavarovanj: 

• po posameznih prodajnih poteh v izbrani organizacijski enoti, 

• v opazovanem časovnem obdobju, 

• po zavarovalnih vrstah, 

• po zaokroženih geografskih območjih (npr. zastopih, ki jih obdelujejo univerzalni zastopniki) 
idr.. 
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Slika 15: Delitev zavarovanj 
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Vir: URL RS št. 13, Zakon o zavarovalništvu, 2000 in Zavarovalnica Triglav, trženjsko gradivo, 2002 
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Slika 16: Primer poglobljenega iskanja (drill-down) 

Območne enote

Celje MariborLjubljana Postojna
. . . .

Fizične osebe DružinePravne osebe

Spol Leto rojstva

 

Vir: Zavarovalnica Triglav, trženjsko gradivo, 2002 

V model pa bi lahko vključili tudi »mehke« kriterije, po katerih bi spremljali stranke in med 
katere bi sodili naslednji: 

• spol in starost zavarovanca, 

• družbeni in socialni status zavarovanca, 

• interesne dejavnosti zavarovanca, 

• zanimanja in želje za sklenitev zavarovanj po zavarovalnih vrstah, 

• pritožbe in pohvale, 

• odpovedi zavarovanj po vzrokih idr.. 

Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema omogoča: 

• natančen pregled, katera zavarovanja že ima posamezni zavarovanec in kaj mu še lahko 
ponudimo, 

• poznavanje zavarovanca do te mere, da lahko ponudimo tipsko zavarovanje za vsakega 
posameznika posebej, 

• razvrščanje zavarovancev po ciljnih skupinah (regijsko, po porabi, starosti, spolu, po 
interesih po vrstah zavarovanja itd.), 

• izdelavo finančnih poročil o donosnosti zavarovanca (mesečno, letno), 

• natančno načrtovanje stroškov za bonuse, nagrajevanje zavarovancev glede na njihovo 
donosnost, 
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• znižanje stroškov trženja, ker poznamo ciljne skupine zavarovancev in lahko natančno 
oblikujemo trženjski program za posamezne skupine strank, 

• povečanje zvestobe strank, s čimer znižamo stroške trženja, 

• učinkoviti vpogled v delovanje prodajnega osebja glede na različne parametre. 

Model trženja na podlagi odnosov s strankami, s pomočjo vzpostavljenega informacijskega 
sistema, omogoča bistvene prednosti na področju analiziranja portfelja zavarovancev in priprave 
ustreznih tržnih strategij ter izvajanju tržnih strategij po posameznih tržnih segmentih, kar 
zajema tržno komuniciranje in usmerjeno prodajo vseh vrst zavarovanj. 

7.1.2 Ugotavljanje strukture portfelja zavarovancev  
Model trženja na podlagi odnosov s strankami pomeni za podjetje izbiro koncepta tako 
imenovanega ciljnega trženja. Včasih je ciljno trženje pomenilo ločevanje strank na nekaj 
glavnih tržnih segmentov, danes pa ciljno trženje pridobiva značaj mikro trženja, ki tržne 
programe prilagaja potrebam in željam določenih skupin kupcev na lokalni ravni. Oziroma še 
več – podjetja, ki sprejemajo filozofijo trženja na podlagi odnosov s strankami, se odločajo za 
trženje po meri posamezne stranke.  

Zato je osnovnega pomena ugotoviti, kakšna je struktura portfelja strank v zavarovalnici ter 
identificirati ciljne skupine, kar nam omogoča ustrezen tržno-informacijski sistem. V grobem 
lahko definiramo razlike, ki obstajajo pri trženju zavarovanj podjetjem (pravnim osebam) in 
posameznikom (fizičnim osebam). Bolj kot poznamo podrobnosti, ki jih ima portfelj naših 
zavarovancev, bolj diferencirano in uspešno bomo izvajali tržne strategije.  

Podjetja, zlasti velika podjetja in organizacije, sprejemajo nakupne odločitve drugače kot 
posameznik, zato morajo zavarovalnice pri trženju storitev podjetjem upoštevati: 

• da organizacije kupujejo izdelke in storitve za doseganje različnih ciljev (ustvarjanje 
dobička, zmanjšanje stroškov, izpolnjevanje zakonskih obveznosti itd.), 

• da pri nakupnih odločitvah ponavadi sodeluje več ljudi. 

Kljub temu, da vsako podjetje kupuje bolj ali manj drugače, lahko ugotovimo nekatere skupne 
značilnosti, ki veljajo za večino od njih: 

• podjetij oziroma pravnih oseb je manj kot fizičnih oseb, zato je tudi spremljanje poslovanja z 
njimi bistveno lažje in pregledneje kot pri fizičnih osebah, 

• pravne osebe so praviloma večji kupci po obsegu premije in vrstah zavarovanj, 

• med zavarovalnico in pravno osebo se pogosto vzpostavijo tesnejši odnosi sodelovanja, ki se 
velikokrat približajo tistemu, kar v teoriji imenujemo upravljanje odnosov s strankami, ker: 
zavarovalnice prilagajajo storitev zahtevam posameznega ponudnika, pravne osebe pogosto 
izberejo dobavitelja (zavarovalnico), ki je obenem tudi odjemalec njihovih izdelkov in 
storitev. 
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• pogosto imajo pravne osebe strokovnjake, ki skrbijo za področje sodelovanja z zavarovalnico 
in imajo tako tudi pomemben vpliv na nakup zavarovalne storitve. V sedanjem času to vlogo 
velikokrat prevzemajo zavarovalni posredniki. 

V posebno skupino pravnih oseb sodijo vladne in druge organizacije. Osnovne značilnosti so 
podobne tistim pri drugih pravnih osebah, le da te organizacije zanimajo drugi cilji kot dobiček. 
Praviloma se zavarovanja sklepa preko javnih razpisov, zavarovalnice pa se morajo strogo držati 
določenih pravil in pogosto ponuditi kakšne posebne pogoje. 

Posamezniki oziroma fizične osebe sklepajo zavarovanja praktično preko vseh prodajnih poti. 
Ker je število fizičnih oseb bistveno večje od števila pravnih oseb, je tudi oblikovanje 
učinkovitih tržnih strategij za posamezne segmente bistveno bolj odvisno od učinkovite tržno-
informacijske podpore. 

7.1.3 Segmentacija zavarovancev po donosnosti in pomenu za 
zavarovalnico 

Ustrezno izdelane tržne analize omogočajo dobro poznavanje strukture portfelja naših strank, kar 
nadalje omogoča lažjo in natančnejšo izdelavo ustreznih tržnih strategij.  

Ob upoštevanju izjemnega razvoja na področju zmogljivosti in procesne moči, razvoja 
programske opreme, naraščanja uporabe omrežij in vse večjega pomena informacij v 
najrazličnejših procesih, lahko ugotovimo, da postaja informacija čedalje pomembnejši dejavnik 
pri upravljanju prodajno – nakupnih procesov. Zaradi obilice informacij, ki so na voljo, je 
pomembno ugotoviti, katere so za nas dejansko uporabne. Kljub razširitvi prodaje na podlagi 
trženjskih baz podatkov, ostajajo v podjetjih uporabe teh baz tradicionalne. Navadno si v 
podjetjih tržniki zamislijo ciljno skupino potencialnih odjemalcev, ki jim je namenjen določen 
izdelek ali storitev. Tega nato ponudijo zgolj tej ciljni skupini odjemalcev. Ko so v nekem 
angleškem podjetju izvajali poizkuse (Postma, 2001, str. 53), pri katerih so z direktno pošto 
ponudili določen izdelek izbrani ciljni skupini odjemalcev in obenem še skupini naključno 
izbranih odjemalcev so ugotovili, da se je v obeh skupinah za nakup izdelka odločil enak 
odstotek odjemalcev.  

Tako imenovana nova doba trženja tako zahteva drugačne trženjske pristope. Oblikovanje ciljnih 
skupin odjemalcev se izvaja na drugačnih osnovah kot narekujejo tradicionalni trženjski prijemi.      

Analiza donosnosti strank je eden od načinov razvrstitve strank po pomembnosti za podjetje. 
Veliko podjetij namreč ob takšnih analizah ugotavlja, da je od 20% - 40% njihovih strank 
nedonosnih (Kotler, 1996, str. 52), predvsem pa, da njihove najbolj donosne stranke niso tudi 
največje stranke, pač pa ponavadi srednje velike stranke. Cilj podjetja vsekakor ni zadovoljiti 
vsako stranko, pač pa le najbolj donosne stranke. Kotler (1996, str. 52) navaja naslednjo 
definicijo donosne stranke: Donosna stranka je oseba, gospodinjstvo ali podjetje, ki prinese 
dohodek, ki je večji, kot so stroški, ki jih ima podjetje, da pridobi, proda in postreže tej stranki. 
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Poudarek pri tem je na toku donosov in stroškov v celotnem obdobju strankine zvestobe in ne na 
dobičku, ki ga prinese posamezna transakcija. 

Analiza donosnosti strank predstavlja osnovo za nadaljnje tržne usmeritve zavarovalnice. S 
takšno analizo razvrstimo obstoječe stranke v kategorije po donosnosti. V prvo kategorijo sodijo 
stranke, ki prinašajo podjetju visoke donose, v drugo kategorijo sodijo stranke, ki prinašajo 
podjetju srednje velike donose, v tretjo kategorijo pa tiste stranke, ki prinašajo izgubo (Kotler, 
1996, str. 53). Dobro je poznati tudi kategorijo strank, ki so odšle k konkurenci oziroma zaradi 
kakšnega drugega razloga niso več naše stranke (glej tabelo 4). 

Na drugi strani razvrstimo produkte po donosnosti in ugotovimo koliko in kakšne produkte 
kupujejo stranke v prvi, drugi in tretji kategoriji. Podjetje lahko na podlagi ugotovitev izdela 
posebne programe za povečanje zvestobe strank, ki so v prvi kategoriji. Stranke v srednji 
kategoriji skuša premakniti v kategorijo višje tako, da jim ponudi produkte, ki so za podjetje bolj 
donosni. Stranke v tretji kategoriji za podjetje ne predstavljajo posebnega pomena, zato se s temi 
strankami, v kolikor podjetje oceni, da niso perspektivne, ne bo posebej ukvarjalo. 

Tabela 4: Analiza donosnosti glede na kupce in izdelke 

 Kupci 

 K1 K2 K3  

I1 ++  + Visokodonosni 
izdelek 

I2 + +  Donosni 

izdelek 

I3  - - Izdelek, ki prinaša 
izgubo 

I4 +  - Delno 
donosni/delno 
nedonosni izdelek 

Iz
de

lk
i 

 Visoko 
donosni kupec 

Delno 
donosni/delno 
nedonosni kupec 

Kupec, ki 
prinaša izgubo 

 

Vir: Kotler, Marketing Management, 1998, str. 53 

Če primer apliciramo na zavarovalništvo in opazujemo donosnost zavarovancev, v grobem lahko 
ugotovimo, da imajo najbolj donosne stranke sklenjenih največ različnih zavarovanj – iz 
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donosnejših zavarovalnih vrst (zavarovalno-tehnični rezultat3 po zavarovalnih vrstah). Obenem 
pa so v zavarovalništvu pomembne še druge komponente, ki jih moramo pri opazovanju 
donosnosti zavarovancev upoštevati. Ena od njih je višina izplačanih odškodnin oz. zavarovalnin 
(zavarovalno-tehnični rezultat po zavarovancih). Zavarovanec lahko prinese zavarovalnici veliko 
skupno premijo, iz donosnih zavarovalnih vrst, vendar mu zavarovalnica obenem izplača veliko 
odškodnin oz. zavarovalnin. Takšna stranka za zavarovalnico ni donosna. Ker se v zadnjih letih v 
Sloveniji srečujemo z veliko plačilno nedisciplino, je postala tudi ta pomemben dejavnik pri 
opazovanju donosnosti stranke. Zavarovanci s slabo plačilno disciplino prinašajo zavarovalnici 
večje stroške in zato ne predstavljajo posebej zaželenega segmenta strank.  

Zavarovalnica mora svoja prizadevanja za ohranitev in zvestobo vsekakor usmeriti v segment 
najbolj donosnih zavarovancev in sicer z vključevanjem teh strank v programe za povečanje 
zvestobe strank. Ena od možnosti je izdaja kartice zavarovanca, na podlagi katere ima 
zavarovanec možnost uveljavljanja različnih popustov in ugodnosti pri zavarovalnici. Pri drugem 
segmentu zavarovancev je potrebno pospeševati navzkrižno prodajo donosnih zavarovanj ter 
obenem poskrbeti za uporabo instrumentov, ki izboljšujejo plačilno disciplino zavarovancev. Ni 
smotrno, da zavarovalnica posebna prizadevanja usmerja v segment nedonosnih zavarovancev. 
Nekateri strokovnjaki zagovarjajo celo teorijo, da je dobro za podjetje, če nedonosne stranke 
usmeri k konkurenci (Kotler, 1996, str. 53). Dobro pa je, če podjetje pozna segment strank, ki so 
odšle h konkurenci, predvsem kakšna je bila donosnost teh strank in kateri so razlogi, zaradi 
katerih so te stranke zapustile podjetje.     

S pomočjo splošno uveljavljene Boston Consulting Group matrike (glej sliko 17), je mogoče 
prikazati vrednost strank za podjetje. Na ordinati prikažemo trenutno vrednost stranke, na abcisi 
pa njeno potencialno vrednost (Kotler, 1996, str. 71, Cap & Gemini, Ernst & Young, 2001, str. 
116). 

Psi predstavljajo tiste stranke, ki imajo majhno trenutno in potencialno vrednost. Takšne stranke 
niso zanimive za podjetje. Vprašaji predstavljajo tiste stranke, ki imajo sicer nizko trenutno 
vrednost, vendar se v prihodnje pričakuje, da bodo imele veliko, zato se podjetju splača 
investirati v trženjske programe, ki bi te stranke dvignili na višji vrednostni nivo za podjetje. 
Molzne krave predstavljajo tiste stranke, ki imajo veliko trenutno vrednost, vendar ne tudi večje 
potencialne vrednosti. Podjetje si mora prizadevati, da ohrani zvestobo teh strank. 
Najpomembnejši segment strank predstavljajo zvezde, ki imajo visoko trenutno in potencialno 
vrednost za podjetje. Podjetje mora ohraniti zvestobo teh strank ter jih spodbujati k dodatnim 
nakupom produktov.    

                                                 
3 Zavarovalno- tehnični rezultat je razmerje med tehnično premijo in škodami v obdobju enega leta. 
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Slika 17: Matrika vrednosti strank 
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Vir: Postma, Cap Gemini, Ernst & Young, 2001, str. 116 

Programska orodja, ki so danes na voljo za izdelavo tovrstnih analiz nam omogočajo, da v 
kombinaciji s podatki o starosti, spolu, izobrazbi in sklenjenih zavarovanjih prikažemo, kakšna je 
sedanja in potencialna vrednost naših strank. Na podlagi teh opredelitev lahko podjetje sprejme 
odločitve o tem, na katerih segmentih strank bo gradilo in se usmerilo v bodoče ter kakšna bo 
temu primerna tržna strategija podjetja. 

Zvestoba strank se med drugim odraža v dodatnih nakupih produktov istega podjetja. 
Programska orodja (npr. OLAP) omogočajo podjetjem oblikovanje segmentov strank, ki jim 
lahko podjetje navzkrižno ponudi svoje dodatne produkte.  Z navzkrižno prodajo skuša podjetje 
ponuditi zvestim obstoječim strankam dodatne proizvode ali storitve (Warhaftig, 1998, str. 51). 
Verjetnost za nakup je namreč bistveno večja  pri že obstoječih strankah. Zato, da bi podjetje 
lahko izvajalo navzkrižno prodajo pa mora vedeti, kateri segment strank bo izbralo zato, katere 
proizvode in storitve jim bo ponudilo ter na kakšen način.    

S pomočjo programskih orodij je mogoče izdelati matriko navzkrižne prodaje, ki  nam v 
različnih kombinacijah prikazuje, kateri zavarovanci oziroma koliko odstotkov zavarovancev, ki 
ima npr. sklenjeno požarno zavarovanje, nima sklenjenega npr. življenjskega zavarovanja. Na 
podlagi različnih variacij lahko izdelamo strategije navzkrižne prodaje zavarovanj – izberemo 
ciljni segment zavarovancev, ki jim bomo ponudili določeno zavarovanje, ki ga še nimajo. 
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Mogoče je, da te kombinacije dopolnimo še s podatki o starosti, spolu, dohodku itd. (glej tabelo 
5).  

Za primer vzemimo segment zavarovancev, v starosti od 20 do 40 let, z visokimi dohodki, ki 
imajo sklenjeno avtomobilsko in požarno zavarovanje, nimajo pa sklenjenega osebnega 
zavarovanja. Ta skupina zavarovancev je potencialno najbolj zanimiva za sklenitev kapitalskega 
zavarovanja, zato oblikujemo ustrezen tržni pristop za prodajo teh zavarovanj izbranemu 
segmentu zavarovancev.  

Tabela 5: Matrika navzkrižne prodaje 

Zavarovanje(%) Požarno Avtomobilsko Pokojninsko Življenjsko
Požarno 100 80 10 9

Avtomobilsko 80 100 13 5

Pokojninsko 10 13 100 1

Življenjsko 9 5 1 100

Vir: Dnevi osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, gradivo, 2001 

Bistvo in umetnost trženja na podlagi odnosov s strankami je prav pridobiti in obdržati donosne 
stranke (Kotler, 1998, str. 52), zato podjetja vedno večjo pozornost posvečajo analizam 
donosnosti strank. S programskimi orodji, ki so danes na voljo uporabnikom, je izdelava analiz 
donosnosti iz različnih vidikov, glede na potrebe podjetja, mogoča na relativno enostaven in 
uporabnikom prijazen način. 

7.2 Oblikovanje tržnih strategij v Zavarovalnici Triglav 
Podrobnejši vpogled v različne strategije lahko dobimo z razdelitvijo podjetij glede na vlogo, ki 
jo imajo na ciljnem trgu. Ta vloga je lahko (Kotler, 1998, str. 383): 

• vodilna – podjetje ima največji tržni delež,  

• vloga izzivalca – to je podjetje v vzponu, ki se vztrajno bori za večji tržni delež,  

• vloga sledilca – podjetje v vzponu, ki hoče obdržati svoj tržni delež, vendar brez posledic ter  

• vloga zapolnjevalca vrzeli – sem sodijo podjetja, ki zadovoljujejo majhne tržne segmente, na 
katerih velika podjetja niso prisotna. 

V zavarovalništvu ima v Sloveniji Zavarovalnica Triglav vodilno vlogo na trgu, saj ima največji 
tržni delež. Vodilno podjetje ima običajno vodilno vlogo v primerjavi z drugimi konkurenti v 
spreminjanju cen, uvajanju novih izdelkov, distribucijski mreži in intenzivnosti tržnega 
komuniciranja. Je neke vrste orientacijska točka za konkurente. 
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Oblikovanje trženjskih strategij je osrednji del procesa načrtovanja storitev. Podjetje praviloma 
najprej opredeli ciljne trge, nato cilje trženja in končno oblikuje trženjske strategije. Te so lahko 
ofenzivne (prodor na nove trge in uvajanje novih storitev), defenzivne (ohranjanje sedanjih 
strank in tržnega deleža) ali usmerjene na donosne storitve (ukinjanje nedonosnih storitev ali 
poslovnih enot) (Potočnik, 2000, str. 57). 

7.2.1 Trženje premoženjskih zavarovanj 
Na področju premoženjskih zavarovanj Zavarovalnica Triglav že vsa leta svojega obstoja 
zavzema vlogo tržnega vodje. V svoji vlogi se ne zadovoljuje z obstoječim stanjem, pač pa 
nenehno razvija nove zavarovalne produkte, išče bolj učinkovite prodajne poti in  zmanjšuje 
stroške.  

Pri oblikovanju strategij trženja za premoženjska zavarovanja moramo v grobem ločiti 
zavarovanja na tri skupine, in sicer na avtomobilska zavarovanja, ožja premoženjska zavarovanja 
in ostala zavarovanja. 

Avtomobilska zavarovanja so najbolj »nestabilna« skupina zavarovanj, saj so zelo odvisna od 
nihanja kupne moči prebivalstva in s tem stopnje motorizacije. Razmere na trgu se lahko hitro 
spremenijo, s tem pa tudi premija iz naslova teh zavarovanj.  Cilj zavarovalnice je vsekakor 
zajetje čimvečjega tržnega deleža, seveda ob zavedanju, da je treba temelj in trdnost 
zavarovalnice dolgoročno graditi na drugih vrstah zavarovanj. 

Razvoj pri tej skupini zavarovanj temelji predvsem na znižanju stroškov prodaje. Tako naj bi v 
zavarovalnici postopoma prešli na avtomatsko obnovo obveznih avtomobilskih zavarovanj. Ta 
naj se ne bi več obnavljala preko zastopniške mreže, saj je to relativno draga prodajna pot, pač pa 
avtomatsko (preko položnic, trajnikov in zunanjih sklepalnih mest). 

Za večje zajetje avtomobilskih zavarovanj se v paket avtomobilskih zavarovanj vključuje tudi 
nekatere druge, dodatne oblike zavarovanj npr. avtomobilsko asistenco, ki povečujejo 
privlačnost teh zavarovalnih vrst.  

Premija iz avtomobilskih zavarovanj predstavlja v skupnem preko 42% celotnega portfelja 
Zavarovalnice Triglav (Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 9). Zavarovalna premija 
v skupini teh zavarovanj se v zadnjih letih povečuje, kot je bilo že omenjeno, na račun 
izboljšanja voznega parka v Sloveniji ter tudi nekaterih podražitev premije, ki jim botruje 
predvsem slab škodni rezultat iz omenjenih zavarovalnih vrst. Tako se je v letu 2001 glede na 
leto 2000 povečala za 24%. 

Temeljna premoženjska zavarovanja so tako imenovana ožja premoženjska zavarovanja (požarna 
zavarovanja, zavarovanja stanovanjskih premičnin, strojelomna zavarovanja itd.). Na področju 
ožjih premoženjskih zavarovanj je cilj zavarovalnice ohranitev obstoječega tržnega deleža. Ta 
zavarovanja predstavljajo temelj za nadgradnjo prodaje ostalih - premoženjskih in življenjskih 
zavarovanj. Zadovoljne stranke namreč temeljna premoženjska zavarovanja z leti nadgrajujejo še 
z drugimi zavarovalnimi vrstami. Na drugi strani nezadovoljne stranke, ki prekinejo temeljna 
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zavarovanja, ponavadi prekinejo tudi vsa ostala zavarovanja. Tako so te zavarovalne vrste 
najtesneje povezane s pojmom zadovoljne stranke in je ohranitev njihovega deleža na trgu zelo 
povezana tudi s prodajo ostalih zavarovanj. 

Ta skupina zavarovanj je v letu 2001 v Zavarovalnici Triglav predstavljala okoli 22% celotnega 
portfelja zavarovalnice. Skupna premija se je v letu 2001 glede na leto 2000 povečala za 8% 
(Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 9). 

Pod tako imenovana ostala premoženjska zavarovanja sodijo vsa druga zavarovanja, ki z 
razvojem gospodarstva in s približevanjem vstopa Slovenije v Evropsko unijo, vedno bolj 
pridobivajo na pomenu. To so npr. zavarovanja splošne in poklicne odgovornosti, zavarovanja 
odgovornosti za ekološke škode in druga. Vsa ta zavarovanja predstavljajo možnost nadgradnje 
temeljnih premoženjskih zavarovanj, zato je strategija zavarovalnice vsekakor v večji rasti 
prodaje teh zavarovalnih vrst.   

Vsa ostala zavarovanja predstavljajo v Zavarovalnici Triglav približno 36% delež v celotnem 
portfelju zavarovalnice, rast premije iz naslova teh zavarovanj pa je v letu 2001 glede na leto 
2000 znašala preko 10% (Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 9). 

Zavarovanost s premoženjskimi zavarovanji v Sloveniji ni slaba, vendar v primerjavi z razvitimi 
evropskimi državami, še vedno precej zaostajamo. Premija na prebivalca je v letu 2000 dosegala 
v Sloveniji 60% premije na prebivalca v Evropski uniji (Statistični zavarovalniški bilten, 2002, 
str. 61). Rast te premije je v veliki večini povezana z gospodarsko rastjo in večanjem ekonomske 
moči prebivalstva.  

7.2.2 Trženje osebnih zavarovanj 
Zavarovalnica Triglav je na področju osebnih zavarovanj imela vse do leta 1997 vlogo izzivalca. 
Vodilno vlogo na slovenskem trgu je namreč na tem področju  imela Zavarovalnica Maribor, ki 
je osebna zavarovanja tržila preko podjetja Safe invest in sicer na mrežni način. Tržna strategija, 
ki jo je Zavarovalnica Triglav izvajala do sedaj, je bila ofenzivna strategija. Ker so osebna 
kapitalska zavarovanja dolgoročna naložba (stranka se za več let zaveže, da bo plačevala 
premijo), je bilo glede na relativno slabo pokritost slovenskega tržišča s temi zavarovanji, 
pomembno zajeti čim večji delež potencialnih zavarovancev. Slovenija je namreč po premiji 
življenjskih zavarovanj na prebivalca med najslabšimi v Evropi, saj premija na prebivalca v 
Sloveniji dosega le dobrih 8% premije na prebivalca v Evropski uniji (Statistični zavarovalniški 
bilten, 2002, str. 61). Zato Zavarovalnica Triglav v vseh segmentih izvaja zelo agresivno prodajo 
osebnih kapitalskih zavarovanj. V letu 1997 je prevzela vlogo tržnega vodje na področju osebnih 
zavarovanj v Sloveniji in to vlogo obdržala vse do danes. V letu 2001 je premija življenjskih 
zavarovanj v Zavarovalnici Triglav porasla glede na leto 2000 za 23%, kar kaže na izjemno 
ekspanzijo teh zavarovanj (Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, 2002, str. 9). 

Razvoj na področju osebnih zavarovanj poteka tako na področju novih produktov, kot na 
področju novih prodajnih poti. Razvoj produktov je botroval obilici novih oblik zavarovanj: 
managersko, vseživljenjsko, rizično, štipendijsko, dotno življenjsko zavarovanje, naložbeno 
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življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje 50 plus, prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Obenem so se produkti zelo približali potrebam strank in postali veliko bolj 
fleksibilni. 

Razvoj novih prodajnih poti pa je temeljil predvsem na dvigu produktivnosti in kvalitete na 
obstoječih prodajnih poteh ter razvoju agencijske prodaje. Slednja je od leta 1997 pa do danes 
dosegla že več kot 25% delež v prodaji življenjskih zavarovanj.  

Hiter razvoj trga življenjskih zavarovanj ima za posledico dejstvo, da se tako cenovno, kot po 
sami kvaliteti produktov, produkti Zavarovalnice Triglav, v osnovnih različicah, ne razlikujejo 
več bistveno od produktov konkurence. Prav zato je razvoj novih oblik produktov in nadgradnja 
obstoječih bistvenega pomena. 

Posebnega pomena pa je tudi čimprejšnje zajetje čimvečjega tržnega deleža z življenjskimi 
zavarovanji, saj bo Slovenija kmalu vstopila v Evropsko unijo, tam pa bo sama ponudba 
tovrstnih zavarovanj v raznih oblikah bistveno večja od povpraševanja.   

7.3 Pridobivanje strank 
Pridobivanje strank v zavarovalnici temelji na učinkoviti organizaciji prodaje, izvajanju 
prodajnih aktivnosti in nadzoru teh aktivnosti. Odgovornost za izvajanje operativnih načrtov 
trženja določi podjetje v svojem trženjskem programu. Ta program vsebuje ukrepe in aktivnosti 
povezane z obsegom, časovnim izvajanjem, stroški izvajanja tržnih aktivnosti in definiranjem 
odgovornosti za izvedbo. 

Z nadzorom izvajanja trženja želi podjetje zagotoviti, da bodo zastavljeni cilji dejansko izvedeni. 

Ena od možnosti za boljšo organizacijo, izvajanje in kontrolo tržnih aktivnosti je organizacija in 
razvoj lastnih klicnih centrov Zavarovalnice Triglav. 

Zavarovalnico Triglav znotraj svoje organizacije sestavljajo Centrala in območne ter poslovne 
enote, ki delujejo kot profitni centri in so prisotne na območju celotne Slovenije. Funkcija 
Centrale je v kreiranju krovne strategije podjetja za vsa poslovna področja, vključno s celovito 
trženjsko strategijo in razvojem novih produktov. Območne in poslovne enote kot profitni centri 
delujejo samostojno na teritorialnih področjih, ki jih pokrivajo. Pri tem sledijo krovni strategiji, 
ki jo narekuje Centrala, obenem pa se s svojim poslovanjem lokalno vključujejo v prostor, ki ga 
pokrivajo. Tako enote oblikujejo svoje trženjske strategije, ki so v skladu s krovno strategijo 
zavarovalnice, obenem pa so prilagojene lokalnim značilnostim prebivalstva in gospodarski 
razvitosti posameznega področja. 

Pri večjih pravnih osebah in organizacijah, uporaba klicnih centrov, kot jo bom opisala v 
nadaljevanju, ne bi prišla toliko v upoštev. Pri trženju storitev temu segmentu zavarovancev je 
pomembnejša osebna komunikacija in obenem tudi širši dejavniki družbenega, ekonomskega in 
včasih tudi političnega okolja, ki jih je potrebno pri trženju upoštevati.  



 

85 

 

Na področju fizičnih oseb in malih podjetij pa bi bila organizacija klicnih centrov v okviru 
Zavarovalnice Triglav smiselna. Smotrno bi bilo organizirati nekaj klicnih centrov za posamezna 
področja Slovenije, ki bi bili centralno koordinirani. Klicni centri bi pokrivali posamezne regije 
znotraj Slovenije, centralna koordinacija pa bi potekala pod okriljem Centrale iz centralnega 
klicnega centra.  

Namen klicnega centra je koordinirano in usmerjeno izvajanje tržnih strategij zavarovalnice. Ko 
se zavarovalnica odloči, da bo izvajala določene tržne aktivnosti na določenemu segmentu 
zavarovancev, je nosilec direktnih komunikacij s stranko najprej kontaktni klicni center, in sicer 
v svoji aktivni in v pasivni obliki.  Komunikacija z določenim segmentom strank je preko 
klicnega centra elektronsko podprta in v celoti evidentirana. Poteka pa lahko na izbran način: 
telefonsko, v pisni ali v elektronski obliki.  Klicni center na izbran način aktivno komunicira z 
določenim segmentom strank, obenem pa ustrezno usmerja prodajno osebje, da na podlagi 
dogovorov s strankami le-te obiščejo in se dogovorijo za sklenitev zavarovanja. Klicni center v 
svoji pasivni vlogi pa daje pojasnila in informacije tistim strankam, ki to želijo, sprejema 
pritožbe in pohvale strank ter nudi strokovno pomoč in informacije prodajnemu osebju na terenu, 
v kolikor jih potrebuje. Njegovo delovanje bi moralo biti zagotovljeno 24 ur na dan.  

V kolikor se podjetje poslužuje trženja preko direktne pošte, delujejo klicni centri običajno v 
povezavi z logističnimi centri, ki omogočajo izvajanje takšnega trženja. 

V regionalnih klicnih centrih bi se zbirale informacije o vseh aktivnostih in stikih s strankami na 
terenu, obenem pa tudi pritožbe in pohvale strank. V centralnem klicnem centru bi se te 
informacije zbirale na nivoju celotne zavarovalnice. 

Bistvena prednost, ki jo prinaša vzpostavitev tržno-informacijskega sistema je tudi ta, da so vsi 
podatki o stranki in zgodovina komuniciranja s stranko zbrani na enem mestu. Zavarovalnica 
lahko svojo bazo strank sčasoma dopolnjuje ne le, s tako imenovanimi »trdimi« podatki, kot so 
spol, datum rojstva, izobrazba itd. pač pa tudi z »mehkimi« podatki, kot so zanimanja in 
interesne dejavnosti stranke in drugo. Informacije o stranki na ta način niso več samo »last« 
zavarovalnega zastopnika, ki stranko servisira, pač pa postanejo »last« zavarovalnice. To je 
pozitivno ob načrtovanju programov zvestobe strank, za boljši nadzor nad prodajnim osebjem in 
seveda v primerih, ko zavarovalni zastopniki zapustijo svoje delovno mesto.  

Sama informacijska podpora in organizacija prodaje, brez učinkovite končne prodaje, ne pomeni 
še ničesar. Učinkovita prodaja pa temelji na: 

• ustreznemu strokovnemu in prodajnemu znanju prodajalcev, 

• ustrezni aktivnosti prodajalcev ter 

• ustrezni kontroli prodajalcev.  

Vzpostavitev tržno-informacijskega sistema in organizacija prodaje v okviru klicnih centrov 
zavarovalnice bi omogočala dober nadzor nad aktivnostjo in kvaliteto dela prodajnega osebja. 
Vsak prodajalec zavarovanj, tako zastopnik kot komercialist, ima svoj osebni računalnik in bazo 
podatkov o svojih zavarovancih. Zastopnikova dolžnost je vsak mesec obnoviti premoženjska 
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zavarovanja, ki jih ima v svojem skadencarju (skadencar je mesečni spisek strank, ki jim v 
določenem mesecu preteče premoženjsko zavarovanje). Obenem je cilj zavarovalnice, poleg 
obnove – torej ohranjanja obstoječih zavarovanj, skleniti čimveč novih zavarovanj – tako 
premoženjskih kot osebnih. Z uvedbo ustrezne informacijske podpore, lahko zelo natančno 
spremljamo aktivnosti zastopnika pri obnovi zavarovanj in pri sklepanju novih zavarovanj v 
določenem časovnem obdobju.  

V kolikor se zavarovalnica odloči za usmerjeno prodajno akcijo, lahko izvaja dnevno kontrolo 
nad sklenjenimi zavarovanji pri določenemu segmentu strank.   

Po drugi strani pa informacijska podpora lahko prodajnemu osebju bistveno olajša pripravo in 
izvedbo prodajnega razgovora. Prodajalec ima z vzpostavitvijo ustreznih baz podatkov na 
svojem nivoju možnost vpogleda v podatke zavarovanca in se tako lažje pripraviti na prodajni 
razgovor. To omogoča profesionalno predstavitev ponudbe pri stranki, obenem pa obstaja 
možnost, da bi imel prodajalec tudi strokovno podporo preko klicnega centra v primeru, da bi 
potreboval takojšnjo informacijo na terenu. 

Dolgoročno se Zavarovalnica Triglav mora  pripraviti na čas, ko bo potrebno zavzeti defenzivno 
strategijo trženja zavarovanj. To pomeni osredotočanje na obstoječe stranke in skrb za čim boljše 
zadovoljevanje njihovih potreb ter sprotno reševanje pritožb. Ker je to način vplivanja na večjo 
zvestobo svojih strank, posredno vpliva tudi na povečanje tržnega deleža. Ohranjanje obstoječih 
strank namreč zmanjšuje potrebo po pridobivanju novih, s tem pa zmanjšuje tudi stroške 
ofenzivnega trženja. 

Z ustreznejšo informacijsko podporo bo zavarovalnica za dolgoročnejši uspeh morala izkoristiti 
prednosti, ki jih kot vodilna zavarovalnica uživa na slovenskem trgu. Ob vstopu v Evropsko 
unijo se bodo namreč verjetno razmerja moči na trgu precej spremenila.  

Defenzivne strategije vključujejo programe za izboljšanje zadovoljstva strank z izvajanjem 
individualno prilagojenih storitev (koncept upravljanja odnosov s strankami), poprodajne 
dopolnilne storitve in sistem učinkovitega reševanja pritožb strank (Potočnik, 2000, str. 57). To 
je mogoče le z dobro informacijsko podporo, ki omogoča vpogled v stranko iz vseh vidikov, ki 
so za zavarovalnico potrebni. 

Pri tovrstnih strategijah se srečamo s pojmom “vrednosti” stranke, ki se nanaša na celotno 
obdobje sodelovanja stranke s podjetjem (Kotler, 1998, str. 52) in ga med drugim sestavljajo 
prihodnji nakupi, njegova priporočila potencialnim strankam in ustvarjanje pozitivnega javnega 
mnenja. 

Ena od možnosti za ohranitev in povečanje zvestobe strank v zavarovalnici, ki je že omenjena, bi 
bila izdaja kartice zavarovanca. Na podlagi elektronskega zapisa na kartici o zgodovini 
sodelovanja z zavarovalnico, bi bile zveste in donosne stranke deležne določenih ugodnosti. 

V okviru premoženjskih zavarovanj je Zavarovalnica Triglav že pred leti uvedla določene 
popuste na t.i. pakete zavarovanj – stranki, ki sklene določeno število zavarovanj in ima dovolj 
visoko skupno premijo iz naslova teh zavarovanj, pripada določen popust. Ta kriterij je usmerjen 
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zgolj samo na višino premije, ne obravnava pa drugih pomembnih vidikov npr. škodnih 
dogodkov posamezne stranke.  

Na področju osebnih zavarovanj skuša Zavarovalnica Triglav zajeti čim večji tržni delež, pri 
čemer je vedno v manjšem obsegu iskanje novih strank in v vedno večjem navzkrižna prodaja 
novih produktov obstoječim strankam.  

Neizbežno postaja dejstvo, da bo morala zavarovalnica za prihodnje uspešno delovanje na 
slovenskem trgu izdelati programe za nagrajevanje zvestobe svojih donosnih in zvestih strank.     

7.4 Spremljanje pritožb strank v Zavarovalnici Triglav 
Podjetja, ki so usmerjena k strankam, imajo vzpostavljene učinkovite sisteme spremljanja pritožb 
in predlogov strank. Ti sistemi so najbolj učinkoviti, če so čimbolj poenostavljeni. Tak pretok 
informacij lahko prinese podjetjem veliko novih idej in hkrati omogoči tudi hitrejše reševanje 
problemov.  

Z vidika stranke poznamo ekonomski in vedenjski model odločitve za pritožbo (Rojšek, 2000, 
Informacije za strateško poslovodenje trženja – gradivo). Ekonomski model sestavljajo s 
pritožbo povezani stroški in koristi, ki jih pritožba lahko prinese. Stroški se nanašajo na finančne 
izdatke in čas, ki ga za to porabimo ter na samo prizadevanje ob uveljavitvi pritožbe. Vse skupaj 
je povezano s pomenom izdelka ali storitve, v zvezi s katerim stranka želi podati pritožbo. Bolj 
kot je storitev ali izdelek pomemben za stranko več je pripravljena tvegati zato, da bi dobila 
pritožbo ugodno rešeno. Verjetnost za uspešno rešeno pritožbo je odvisna od učinkovitosti 
podjetja in ugleda, ki ga to podjetje uživa. 

Vedenjski model odločitve stranke za pritožbo pa sestavljajo zmožnosti stranke, da poda 
pritožbo in želja stranke, da to stori. Zmožnosti stranke so tesno povezane s poznavanjem poti, 
po katerih stranka lahko poda pritožbo. Nadalje pa še z dostopom do teh poti ter s 
komunikacijskimi sposobnostmi stranke. Toliko bolj pomembno je za podjetje, ki želi pridobiti 
povratne informacije s strani strank, da so komunikacijske poti jasne, preproste in vsem 
dostopne. 

Želja stranke, da poda pritožbo pa je po drugi strani povezana s kulturnimi normami, ki vladajo v 
družbi – je družba dovolj osveščena o pravicah potrošnikov in je način podajanja pritožb 
uveljavljen način komunikacije med prodajalcem in stranko. Nadalje tu igrajo svojo vlogo 
formalne institucije, ki zagotavljajo določeno zaščito potrošnika in določajo roke, v katerih mora 
biti pritožba rešena – razvitost in moč tovrstnih institucij  se razlikuje, v odvisnosti od razvitosti 
konkurenčnega trga. Nenazadnje pa mora biti stranka tudi pripravljena na določena soočenja v 
zvezi z razčiščevanjem njenega primera, kar prinaša določene neprijetnosti in tveganja. 

Pri vzpostavljanju sistema spremljanja pritožb je najpomembnejše izobraževanje in osveščanje 
vseh zaposlenih. Najbolj splošen pristop, s katerim vodstvo podjetja poskuša spremeniti 
mentaliteto zaposlenih v celotnem podjetju, imenujemo notranje trženje, o katerem bom več 
napisala v naslednjem poglavju. Zaposleni morajo biti seznanjeni s cilji podjetja in s cilji 
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spremljanja pritožb strank. Pomembno je, da pritožbe strank sprejemajo pozitivno, kot nekaj kar 
bo pripomoglo k izboljšanju poslovanja celotnega podjetja.   

Temeljna načela za učinkovito spremljanje in reševanje pritožb strank so (Potočnik, 2000, str. 
205): 

• vzpostavitev komunikacijskih povezav med strankami in odgovornimi za reševanje pritožb, 

• takojšnje posredovanje pritožb, 

• določitev odgovornih za reševanje pritožb, 

• določitev odgovornih za nepravočasno in pomanjkljivo rešene pritožbe (na koga naj se 
stranka obrne, če njena pritožba ni bila pravilno rešena), 

• reševanje pritožb brez nepotrebnega nadlegovanja osebe, ki se je pritožila. 

Uvedba sistema za spremljanje pritožb strank zahteva: 

• spremljanje in zajem vseh pomembnih virov nastanka pritožb (pritožbe lahko nastanejo 
povsod, kjer prihajamo v stik s strankami), 

• zapis pritožb, 

• centralno zbiranje pritožb v podjetju iz različnih virov, 

• analizo pritožb po času, področjih, stroških, vsebini itd., 

• določitev trenda gibanja pritožb v prihodnosti, 

• obravnavo rezultatov analiz pritožb v oddelkih,  

• seznanitev vseh zaposlenih s končnimi poročili o pritožbah. 

Pritožbe strank so lahko zelo dober pokazatelj stalnega napredka na področju kakovosti v 
podjetju. Kako resno podjetje z njimi posluje, pa bo zelo verjetno vplivalo tudi na njihovo 
morebitno ponovitev v prihodnosti. Na sliki 18 je prikazan učinkovit sistem spremljanja in 
reševanja pritožb v podjetju. 

Sodobna komunikacijska tehnologija je ustvarila temeljne pogoje za razvoj sistemov kot je klicni 
center, o katerem sem že pisala. Klicni center omogoča neposreden stik s stranko, sprotno 
vodenje baze podatkov o strankah ter hitro analizo pritožb strank. Pritožbe se v trenutku nastanka 
zabeležijo, po potrebi pa se izdelajo dnevna, tedenska, mesečna poročila ter se jih posreduje 
odgovornim po posameznih področjih. Prednost takšnega sistema spremljanja pritožb strank je 
predvsem odzivnost in neprekinjeno delovanje 24 ur dnevno ter pa dejstvo, da se tako ne izgubi 
noben klic stranke. 

Postopek obvladovanja pritožb, predlogov in pohval strank je v Zavarovalnici Triglav reguliran z 
operacijskim predpisom ISO standardov. 
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Slika 18: Sistem spremljanja in reševanja pritožb v podjetju 

SPREJEM PRITOŽBE

REŠEVANJE PRITOŽBE

ANALIZA PRITOŽB

PREGLED PRITOŽB

VIRI PRITOŽB

Osebno na terenu
Klicni center
Pošta
Fax

Potrebujete pomoč
strokovnjaka?

Ali je pritožba
zaključena?

Pomoč
strokovnjaka za

posamezno
področje

Sporočilo o
nerešeni pritožbi k

odgovornim

ANALIZA PRITOŽB

Po vsebini, odnosi do stranke,
kakovost storitve
Št. rešenih, nerešenih
Stroški reševanja
Odzivni čas
Ponovitve pritožb

POROČILA
Mesečna, Polletna, Letna

SPREJEM UKREPOV NA STRATEŠKEM
NIVOJU Z NAMENOM ODPRAVITI

PONOVITVE PRITOŽB IN POVEČATI
ZADOVOLJSTVO STRANK

DA

DA

NE

NE

 

Vir: Zavod za tehnično izobraževanje, Zadovoljstvo kupca kot nadgradnja sistemov kakovosti, 
seminarsko gradivo, 2001 



 

90 

 

Za reševanje pritožb so neposredno odgovorni vsi zaposleni Zavarovalnice Triglav. Načini 
sprejema pritožb in pohval potekajo preko različnih medijev: pisno, ustno, z beleženjem v knjige 
pritožb in pohval. Pritožbe se zabeležijo na poseben obrazec, ki se ga takoj posreduje vodji 
sektorja ali službe v območnih enotah. Odgovorna oseba je dolžna preveriti upravičenost 
pritožbe in stranki v roku osmih dni podati ustrezen odgovor na njeno pritožbo. Če je pritožba 
upravičena, je potrebno nepravilnost odpraviti in se stranki  opravičiti. V kolikor pritožba ni 
upravičena, je potrebno stranko o tem pisno obvestiti, v roku, ki je določen in ji pojasniti 
argumente.  

Pritožbe razvrščamo po vsebini glede na izvajanje ključnih poslovnih procesov v zavarovalnici: 

• pritožbe iz procesa trženja: nerazumljivost zavarovalnih pogojev, neustrezne informacije v 
medijih; 

• pritožbe iz procesa prodaje zavarovanj: glede vsebine in cene posameznih zavarovalnih 
produktov in glede samega postopka prodaje zavarovanj (nezadovoljstvo stranke zaradi 
postopanja prodajalca, nepravilno sklenjena ponudba itd.); 

• pritožbe iz procesa sprejema v zavarovanje in obdelave zavarovanj: nepravilno izstavljene 
fakture, položnice, neupravičeno opominjanje strank zaradi neplačila itd.; 

• pritožbe iz procesa reševanja zavarovalnih primerov in likvidacije škod: nezadovoljstvo 
stranke s pristopom strokovnega delavca, z zneskom izplačane odškodnine (zavarovalnine), z 
dolgotrajnostjo postopka reševanja zavarovalnega primera itd.. 

Za primere, ko odgovorna oseba pritožbe ne more rešiti sama, so po območnih enotah ponavadi 
ustanovljene pritožbene komisije, ki so zadolžene za reševanje bolj zapletenih primerov pritožb. 
V kolikor se pritožbe ne da rešiti na nivoju območne enote, se takšne primere obravnava na 
neodvisni arbitraži, ki deluje v okviru Zavarovalnice Triglav.   

Na nivoju posamezne območne enote se vsako tromesečje pripravi zbirno poročilo o pritožbah, v 
katerem se pripravi pregled pritožb po vzrokih in rešitvah. Nato se primerja rezultate glede na 
enako obdobje lanskega leta in ugotavlja, kakšna so odstopanja, na podlagi odstopanj pa 
sprejema ustrezne odločitve izboljšanje prihodnjega delovanja podjetja.  

Izboljšanje učinkovitosti sistema spremljanja pritožb in pohval strank bi lahko dosegli z uporabo 
klicnih centrov, ki bi jih formirali znotraj Zavarovalnice Triglav, na način kot sem že opisala. V 
okviru klicnih centrov bi se sprejemale tudi pritožbe in pohvale strank. Stranke bi pritožbe in 
pohvale posredovale na enotno brezplačno telefonsko številko. Regionalni klicni centri bi zbirali 
pritožbe in pohvale za posamezne regije v Sloveniji ter jih takoj posredovali odgovornim osebam 
na območne enote. Sproti bi te podatke analitično obdelali, tako da bi odgovorni na posameznih 
območnih enotah imeli sproten vpogled v obstoječe stanje. Obenem bi se informacije lahko takoj 
posredovale centralnemu klicnemu centru, ki bi v vsakem trenutku imel na vpogled že obdelane 
skupne podatke o številu pritožb po posameznih področjih, vsebini, nastalih stroških in drugih 
parametrih. Na ta način bi se korektivni ukrepi za izboljšanje zadovoljstva strank na vseh 
področjih delovanja zavarovalnice lahko hitreje sprejemali, kar je še posebej pomembno takrat, 
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ko se izboljšanje določenih procesov veže na določene odločitve iz Centrale. Na enostaven način 
pa bi se spremljali tudi trendi nastajanja in reševanja pritožb skozi opazovana časovna obdobja in 
po posameznih regijah ter območnih enotah.    

Prikazani način spremljanja pritožb strank je samo del celotnega obvladovanja zadovoljstva 
strank. Obvladovanje zadovoljstva strank pa je vitalni del vsakega sistema kakovosti v podjetju. 

7.5 Notranje trženje v Zavarovalnici Triglav 
Kvalitetna storitev in zadovoljstvo strank je neizbežno povezano z zadovoljstvom zaposlenih. 
Zadovoljstvo zaposlenih se prične s primernim izobraževanjem in usposabljanjem. To ustvarja 
pozitivna stališča do izvajanja storitev in s tem večjo motiviranost zaposlenih.  

Motiviranost izvajalcev storitev je ključnega pomena za zadovoljstvo strank in seveda za celotno 
organizacijo. Sama vzpostavitev sistema informacijske tehnologije in izbira ter zasnova ustreznih 
tržnih strategij sta samo osnova za dobro storitev. Storitev na koncu izvajajo zaposleni in je 
neločljivo povezana z njimi. Mimo notranjega trženja in zadovoljstva zaposlenih pri konceptu 
trženja na podlagi odnosov s strankami tako ne moremo. 

Jasnost vizije in poslanstva podjetja je v storitveni organizaciji kot je zavarovalnica ključnega 
pomena. Menim, da je to pogost problem znotraj Zavarovalnice Triglav, ki je velika 
organizacija, z dislociranimi enotami povsod po Sloveniji. Celotna zavarovalnica ima določene 
strateške cilje, vsaka območna enota pa svoje poslanstvo in vizijo, s katero se vključuje v lokalno 
okolje. Strateški cilji celotne zavarovalnice niso vedno nujno skladni z bolj lokalno obarvanimi 
cilji posamezne območne enote. Problem predstavlja tudi mreža zastopnikov, ki deluje zunaj 
sedeža območne enote, razpršena po vsem območju, ki ga pokriva posamezna območna enota. 
Na ta način so zastopniki oddaljeni od dogajanja na samem sedežu območne enote, zato je 
izjemnega pomena dnevni stik in sodelovanje z njimi na terenu. 

Ključni dejavnik pri notranjem trženju je, še posebej pri storitvenih podjetjih, tudi organizacijska 
struktura. Vedno bolj prevladuje prepričanje, da je za storitvene organizacije ustreznejša 
»obrnjena« organizacijska struktura in da mora imeti kontaktno osebje čimveč pooblastil. Na ta 
način postavimo zaposlene v aktivno vlogo – lahko predvidijo probleme in jih uspešno rešujejo 
že med samim izvajanjem storitve. S tem so zaposleni pripravljeni prevzeti tudi večjo 
odgovornost za svoja dejanja, dobijo občutek pomembnosti in pokažejo tudi večjo ustvarjalnost 
pri svojemu delu. Močna hierarhična struktura pogosto predstavlja problem tudi v Zavarovalnici 
Triglav. Čas za sprejem odločitev je velikokrat predolg, s čimer tvegamo nezadovoljstvo strank 
ob nestandardnih primerih zavarovanj ali ob pritožbah. Obenem se na ta način zmanjšuje 
iniciativa zaposlenih za podajanje predlogov izboljšav v samem procesu poslovanja. 

Zadovoljstvo zaposlenih je tesno povezano z njihovim primernim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Primerno usposabljanje je zelo pomembno za ustvarjanje pozitivnega stališča do 
izvajanja storitve, kar pomeni tudi večjo motiviranost zaposlenih ter manjšo fluktuacijo. Rezultat 
je na koncu kakovostna storitev in zadovoljne stranke. 
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V Zavarovalnici Triglav se opravljajo meritve učinkovitosti procesa upravljanja s človeškimi viri 
z različnimi merili: 

• s številom ur in stroški izobraževanja na zaposlenega, 

• z merjenjem stopnje odsotnosti dela, 

• z opazovanjem stopnje fluktuacije, 

• z opazovanjem stopnje zdravstvene odsotnosti, 

• z merjenjem zadovoljstva zaposlenih. 

Pomembno je, da izobraževanja in usposabljanja  v podjetju potekajo kontinuirano. Dobra 
podjetja imajo izdelan načrt izobraževanj za različne segmente delavcev. Na eni strani so to 
strokovna izobraževanja, ki jih vsak delavec potrebuje za opravljanje svojega dela, po drugi 
strani pa se vedno večji poudarek daje interaktivnim sposobnostim zaposlenih, to so prijaznost, 
sposobnost empatije, skrbnost itd.. Ta znanja potrebujejo vsi zaposleni v podjetju, ne glede na to 
ali delajo s strankami ali ne. Potrebna so tudi za vsakodnevno komuniciranje zaposlenih in 
ustrezno reševanje problemov, ki nastajajo pri delu. 

Zavarovalnica Triglav daje izobraževanju in usposabljanju zaposlenih velik poudarek. 
Kontinuirana strokovna izobraževanja potekajo skozi celo leto, po zastavljenih letnih programih, 
še posebej intenzivno pri zavarovalnih zastopnikih, ki so v neprestanem stiku s strankami. Vsi 
zaposleni pa se vključujejo tudi v interaktivna usposabljanja, kjer se učijo razumevanja drugih in 
ustreznega komuniciranja z različnimi tipi osebnosti. 

Poslovno komuniciranje znotraj Zavarovalnice Triglav lahko združimo v štiri glavne vrste 
komuniciranja (Organizacijski predpisi Zavarovalnice Triglav, 2002): 

• situacijsko, katerega namen je zgolj informiranje zaposlenih, 

• inštruktorsko, kjer gre za posredovanje navodil za delo zaposlenim, delegiranje nalog in tudi 
kontrolo izvajanja, 

• motivacijsko, s katerim zaposlene spodbujamo k bolj kvalitetnemu izvajanju nalog, 

• emocijsko, kjer gre bolj za izražanje pozitivnih in negativnih čustev zaposlenih. 

V Zavarovalnici Triglav je v pripravi sistem merjenja učinkovitosti notranjega komuniciranja. 
Meritve bodo zajemale: 

• merjenje zadovoljstva zaposlenih, ki bo potekalo v okviru projekta Gospodarske zbornice 
Slovenije za primerjalno raziskovanje organizacijske klime. Meritve bodo zajemale tudi 
primerjave s panogo in s slovenskim povprečjem. 

• merjenje zavzetosti zaposlenih in 

• merjenje zaupanja zaposlenih. 

Slednji dve meritvi bosta opravljeni s strani specializiranih institucij. Meritve lahko dajo sliko 
stanja, v kateri se nahaja organizacija, zato da lahko sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje. 
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Pomemben dejavnik pri notranjem trženju in motivaciji zaposlenih je tudi nagrajevanje 
zaposlenih za njihovo delo. Merila nagrajevanja morajo biti jasna in razumljiva vsem delavcem v 
organizaciji, v njihovo izvajanje pa naj bi bili vključeni vsi zaposleni. 

V Zavarovalnici Triglav obstaja zelo dobro izdelan sistem nagrajevanja zavarovalnih 
zastopnikov, ki so ustrezno nagrajeni glede na promet, ki ga ustvarijo s prodajo zavarovanj, 
obenem pa so v temu sistemu nagrajevanja vključeni tudi parametri, ki spodbujajo kakovost 
sklenjenih zavarovanj. Manj izdelan je sistem nagrajevanja notranjih delavcev, saj niso jasno 
opredeljena merila dodatnega nagrajevanja za večjo učinkovitost dela. 

Notranje trženje je nepretrgan proces, ki se mora odvijati usklajeno po celi delovni organizaciji. 
Izboljšanja navad, znanja in sposobnosti zaposlenih namreč ne moremo spremeniti z enkratnim 
programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. 

88  ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  
V zadnjem desetletju smo priča izjemni rasti obsega storitev v razvitih gospodarstvih, kar ima za 
posledico tudi razvoj tržne naravnanosti na področju ponudbe storitev. Uspeh storitvenih podjetij 
je v največji meri povezan z visoko kakovostjo storitev in na ta način diferenciacijo med 
konkurenti. 

Odnos med podjetjem in stranko se je v zadnjih letih zelo spremenil. Od množičnega 
potrošništva in grobe segmentacije trga, je prešel na stranko kot najpomembnejši element 
prodaje. To je posledica velikih sprememb v nakupno-prodajnemu vedenju potrošnikov, na 
katere vpliva vrsta družbenih trendov. Ti trendi se odražajo v naraščajočemu pojavu 
individualizacije potrošnikov na vseh področjih, izobilja možnosti, ki jih ima potrošnik danes 
praktično povsod, v razvoju elektronike in medijev ter drugačnemu življenjskemu tempu. 
Koncept trženja na podlagi odnosov s strankami postavlja v ospredje graditev partnerskega 
odnosa s stranko in osredotočenost ponudbe predvsem na tiste stranke, ki so za podjetje 
pomembne in donosne.  

Podlaga za trženje na podlagi odnosov s strankami je v prvi vrsti kakovostna baza podatkov o 
strankah ter uporaba ustreznih programskih orodij, s katerimi vzpostavimo ustrezen tržno-
informacijski sistem. Na podlagi poznavanja strank in njihove podrobne segmentacije, lahko 
podjetje izdela primerne strategije trženja, obenem pa sprejme ustrezne programe za 
pridobivanje novih strank ter zadržanje donosnih, zvestih strank. 

Temeljna cilja vzpostavitve trženja na podlagi odnosov s strankami sta zadovoljstvo strank in 
pridobitev njihove zvestobe. Pri tem mora podjetje vedeti katere so tiste stranke, ki jih želi 
obdržati in kakšne načine za njihovo zadržanje lahko uporabi. Ti načini so ponavadi tesno 
povezani s povečanjem zadovoljstva strank.  
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Pri trženju na podlagi odnosov s strankami zavzemajo ključno vlogo vsa področja trženja – 
zunanje, notranje in odzivno. Poseben pomen ima pri tem notranje trženje. To obsega delo, ki 
poteka znotraj organizacije – usposabljanje, motiviranje izvajalcev storitve in kontaktnega 
osebja, da so sposobni zagotoviti odlično storitev. 

Posebno vlogo pri sodobnih načinih trženja ima hiter razvoj informacijske tehnologije in 
medijev. Razvoj trženja na podlagi odnosov s strankami je po eni strani posledica razvoja 
informacijske tehnologije in medijev, po drugi strani pa predpogoj za nove načine trženja. Vse 
kar je danes v praksi uresničljivo, ne bo tudi dejansko prišlo v splošno rabo. Naloga tržnikov 
danes je, da skušajo napovedati, katere tehnološke možnosti bodo tudi postale del vsakdanjosti in 
katere ne. 

Slovensko zavarovalništvo se ob bližajočemu vstopu v Evropsko unijo sooča z nujnostjo 
razvijanja ustreznih tržnih strategij in tržno naravnanimi aktivnostmi na slovenskem 
zavarovalniškem trgu. Enoten notranji finančni trg Evropske unije na vseh področjih bo 
omogočal potrošnikom izbor najboljših zavarovalniških produktov in storitev v vsej skupnosti. 

V zadnjih letih je konkurenčnost na slovenskem zavarovalniškem trgu zelo narasla, konkurenčni 
boj pa postaja predvsem za manjše zavarovalnice težak. Posledica tega so nekatere kapitalske 
povezave med zavarovalnicami. Dejstvo je, da bodo hud mednarodni konkurenčni boj vzdržale 
samo finančno močne zavarovalnice, ki bodo sposobne zagotoviti ustrezen razvoj 
zavarovalniških storitev, trženje teh storitev in razvoj novih prodajnih poti ter ustrezno znižanje 
stroškov. 

Slovenija dosega pri premijah neživljenjskih zavarovanj na prebivalca nekaj več kot 59% 
premije v Evropski uniji, kar ni malo glede na dejstvo, da je delež premoženjskih zavarovanj 
tesno povezan z osebnim standardom prebivalstva. Po drugi strani pa predstavlja premija 
življenjskih zavarovanj na prebivalca le dobrih 8% povprečne premije v Evropski uniji, kar 
pomeni veliko priložnost za zavarovalnice, ki tržijo življenjska zavarovanja. 

V Sloveniji trenutno deluje sedemnajst zavarovalnih in pozavarovalnih družb, med njimi 
štirinajst zavarovalnic in drugih zavarovalnih družb ter tri pozavarovalnice. Značilnost 
slovenskega zavarovalnega trga je asimetrična porazdelitev bruto obračunane premije celotnega 
portfelja. Pri tem Zavarovalnica Triglav zbere več kot dve petini vse premije in tako predstavlja 
več kot 42% tržni delež med vsemi zavarovalniškimi družbami v Sloveniji. V letu 2001 je 
Zavarovalnica Triglav zbrala več kot 94 milijard SIT zavarovalne premije, pri čemer največji 
delež predstavljajo avtomobilska zavarovanja (40%), sledijo ostala premoženjska zavarovanja 
(37%) in življenjska zavarovanja (23%). 

Zavarovalnica Triglav se bo z vstopom v Evropsko unijo in s povečanjem konkurenčnosti na 
slovenskem zavarovalniškem trgu, morala soočiti z drugačnim tržnim položajem kot ga zavzema 
danes. Iz ofenzivnih strategij trženja, ki jih v večini zavzema sedaj, bo potrebno preiti na 
defenzivne strategije trženja in izgradnjo koncepta trženja na podlagi odnosov s strankami. To 
pomeni osredotočenje na donosne, obstoječe stranke, skrb za čim boljše individualno 
zadovoljevanje njihovih potreb ter kontinuirano spremljanje njihovega zadovoljstva. 
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Potrebe po novih trženjskih pristopih podpirajo rezultati raziskave Zavarovalniški monitor, ki je 
bila na slovenskem tržišču izvedena v letu 2001. Rezultati raziskave kažejo, da je Zavarovalnica 
Triglav po poznavanju in preferencah med potrošniki uvrščena na visokem mestu. Manj ugodni 
so rezultati analize dejavnikov, ki vplivajo na odločitve o izbiri zavarovalnice. Najpomembnejši 
dejavnik, ki vpliva na izbiro zavarovalnice je  hitrost izplačila škod, kar je pričakovano, saj je to 
drugi in najpomembnejši del zavarovalniške storitve. Temu dejavniku sledi nudenje ugodnosti 
zvestim strankam in prijazen, partnerski odnos osebja zavarovalnice. Prav visoka uvrstitev teh  
dejavnikov po pomembnosti pri potrošnikih, ko izbirajo zavarovalnico, potrjuje tezo, da je 
potreba po individualnejši obravnavi zavarovancev glede na njihov pomen za zavarovalnico 
nujna. 

Trženje na podlagi odnosov s strankami v Zavarovalnici Triglav v prvi vrsti pomeni ustrezno 
uporabo podatkovnih baz in programskega orodja za vzpostavitev tržno-informacijskega sistema. 
Na podlagi pravilne uporabe podatkovnih baz zavarovancev lahko vzpostavimo natančen 
vpogled v strukturo portfelja zavarovancev, po različnih parametrih, ki so za zavarovalnico 
pomembni. Tako lahko definiramo različne ciljne skupine zavarovancev in jih segmentiramo 
praktično na mikro nivoju. Ciljne skupine strank se danes oblikujejo na drugačnih osnovah kot 
so jih narekovali tradicionalni trženjski prijemi. Danes je v ospredju donosnost stranke za 
podjetje, zato vse analize temeljijo na spremljanju te donosnosti (analiza donosnosti strank, 
analiza vrednosti strank, matrika navzkrižne prodaje). Na podlagi teh analiz lahko zavarovalnica 
izdela natančne strategije trženja za posamezne ciljne skupine zavarovancev ter vzpostavi 
ustrezno organizacijo prodaje ter nadzor izvajanja prodajnih aktivnosti. Ena od možnosti za bolj 
organizirano in kontrolirano izvajanje prodaje je organizacija klicnih centrov v okviru 
Zavarovalnice Triglav. Takšen način organizacije prodaje omogoča koordinirano in usmerjeno 
izvajanje tržnih strategij zavarovalnice – skoraj popolno kontrolo nad izvajanjem prodaje, pomoč 
strankam in prodajnemu osebju na terenu ter zbiranje in hitro reševanje pritožb strank. 
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Priloga 1 

 

Zavarovalniški monitor 2001, vprašalnik 

Poznavanje zavarovalnic: 

1. Ko razmišljate o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere poznate vsaj po imenu? 
Prosimo, navedite ime prve zavarovalnice, ki vam pride na misel. Možen je en odgovor. 

2. Ko razmišljate o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere poznate vsaj po imenu? 
Prosimo, navedite imena vseh zavarovalnic, ki vam pridejo na misel. Možnih je več 
odgovorov. 

3. Ljudje se ne spomnimo vsega naenkrat. Na kartici so napisana imena zavarovalnic. 
Katere od teh poznate, pa čeprav samo po imenu? Možnih je več odgovorov. 

4. Katera od naštetih zavarovalnic je vaša glavna zavarovalnica, ne glede na to ali imate tam 
sklenjeno osebno ali premoženjsko zavarovanje (npr. imate pri njej sklenjenih največ 
zavarovanj ali najpomembnejše zavarovanje)? Možen je en odgovor. 

Preference anketiranih do zavarovalnic: 

1. Povejte prosimo, s katero od zavarovalnic napisanih na kartici ste v tem ali v preteklem 
letu sklenili novo zavarovanje? Možnih je več odgovorov. 

2. S katerimi od zavarovalnic napisanih na kartici ste prekinili oziroma v veliki meri 
zmanjšali sodelovanje v obdobju zadnjih dveh let? Možnih je več odgovorov. 

3. Prosimo vas, da še enkrat pregledate seznam zavarovalnic in poveste, katere od njih so 
vam še posebej všeč oziroma simpatične? Pri tem ni pomembno ali ste ali niste njihova 
stranka. Možnih je več odgovorov. 

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnice, uporaba zavarovalniških produktov in 
nakupne namere porabnikov: 
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1. Predstavljajte si, da potrebujete novo zavarovanje. Katere dejavnike bi upoštevali pri 
izboru zavarovalnice, s katero bi želeli skleniti to zavarovanje? Prosimo, izberite največ 
pet dejavnikov iz naslednjega seznama. 

2. Obstaja veliko različnih vrst zavarovanj. Na kartici imate predstavljene različne vrste 
osebnih zavarovanj. Prosimo vas, če lahko poveste, katera zavarovanja imate sklenjena vi 
osebno in ne člani vaše družine. 

3. Prebrali vam bomo različne vrste premoženjskih zavarovanj. Pri tem mislimo na 
zavarovanja, ki krijejo vse vrste osebnega premoženja ali lastnine ali na drugo materialno 
lastnino, ki pripada vam, članom vašega gospodinjstva ali pa je last celega gospodinjstva 
(npr. zavarovanje avtomobila ali hiše). Prosimo, če navedete, katere vrste zavarovanj 
imate sklenjene vi ali člani vaše družine. 

4. Katere od naštetih vrst zavarovanj boste verjetno sklenili na novo v naslednjih dveh letih? 
Pri tem ni mišljeno podaljšanje zavarovalne police, ki jo že imate, ampak sklenitev nove 
vrste zavarovanja ali pa zamenjava zavarovalnice. 

Image izbranih slovenskih zavarovalnic: 

1. Prosimo, če lahko poveste, za katere od navedenih zavarovalnic veljajo naslednje 
trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, nas zanima vaše 
mnenje. 
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Priloga 2 
 
Prikaz slovenskih regij 

 

V naslednjih tabelah je prikazana struktura vzorca po slovenskih regijah, tipu naselja, spolu, 
starosti, zakonskem stanu, izobrazbi, zaposlitvenem statusu, poklicu respondenta, mesečnem 
dohodku gospodinjstva, številu članov v gospodinjstvu in glede na gospodinjstva z otroki. 

 

REGIJA DELEŽ 

Pomurska 6,3% 
Podravska 16,1% 
Koroška 3,7% 
Savinjska 12,9% 
Zasavska 2,3% 
Spodnjeposavska 3,5% 
Dolenjska 5,4% 
Osrednjeslovenska 26,1% 

Gorenjska 9,9% 
Notranjsko-kraška 2,5% 
Goriška 6,1% 
Obalno-kraška 5,2% 

 

Vir: Zavarovalniški monitor, Poročilo, 2001, str. 5 
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TIP NASELJA DELEŽ 

do 2.000 prebivalcev (nekmečko) 28,8% 
do 2.000 prebivalcev (kmečko) 22,1% 
od 2.000 do 10.000 prebivalcev 15,9% 
nad 10.000 prebivalcev 14,7% 
Maribor 5,4% 
Ljubljana 13,1% 

 

SPOL DELEŽ 

moški 46,0% 
ženske 54,0% 

 
STAROST DELEŽ 

15 do 19 let 8,4 
20 do 29 let 20,8% 
30 do 39 let 19,0% 
40 do 49 let 17,9% 
50 do 59 let 14,9% 
60 do 75 let 19,0% 

 
ZAKONSKI STAN DELEŽ 

samski 30,0% 
poročen 58,3% 
ločen / ovdovel 11,4% 
ne želi povedati 0,3% 

 
IZOBRAZBA RESPONDENTA DELEŽ 

osnovna šola 26,6 
poklicna šola 21,5% 
srednja šola 39,4% 
višja šola in več 12,2% 
ne želi povedati 0,3% 
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ZAPOSLITVENI STATUS / POKLIC 
RESPONDENTA 

DELEŽ 

zaposlen 50,0% 
lastnik / partner/ obrtnik/ samozaposlen manager 10,0% 
uslužbenci / državni uradniki 14,4% 
nekvalificiran delavec / kmet 4,9% 
kvalificiran delavec / delovodja 20,7% 

ni zaposlen 50,0% 
nezaposlen 5,9% 
upokojenec / gospodinja 28,9% 
dijak / študent 15,2% 

 
 

DOHODEK GOSPODINJSTVA DELEŽ 

do 80.000 SIT 11,8% 
od 80.001 do 160.000 SIT 22,8% 
od 160.001 do 240.000 SIT 23,7% 
od 240.001 SIT do 320.000 SIT 15,9% 
320.001 SIT in več 12,8% 
ne želi povedati 13,0% 

 
ŠTEVILO ČLANOV V GOSPODINJSTVU DELEŽ 

1 član 8,6% 
2 člana 22,0% 
3 člani 22,9% 
4 člani 30,8% 
5 članov in več 15,7% 

 
OTROCI V GOSPODINJSTVU DELEŽ 

gospodinjstva brez otrok 41,2% 
gospodinjstva z otroki 58,8% 
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Podatki o populaciji Slovenije 

Skupno število prebivalcev: 1.987.755 (Statistični urad Republike Slovenije, 31.12.1999) 

REGIJA DELEŽ 

Pomurska 6,3% 
Podravska 16,1% 
Koroška 3,7% 
Savinjska 12,9% 
Zasavska 2,3% 
Spodnjeposavska 3,5% 
Dolenjska 5,4% 
Osrednjeslovenska 26,1% 

Gorenjska 9,9% 
Notranjsko-kraška 2,5% 
Goriška 6,1% 
Obalno-kraška 5,2% 

* Statistični letopis Republike Slovenije 2000. 

TIP NASELJA DELEŽ 

do 2.000 prebivalcev (nekmečko) 26,9% 
do 2.000 prebivalcev (kmečko) 25,2% 
od 2.000 do 10.000 prebivalcev 16,1% 
nad 10.000 prebivalcev 13,7% 
Maribor 5,0% 
Ljubljana 13,1% 

* Statistični letopis Republike Slovenije 2000. 

SPOL DELEŽ 

moški 48,8% 
ženske 51,2% 

* Statistični letopis Republike Slovenije 2000. 

STAROST (od 15 do 75 let) 
Število prebivalcev od 15 do 75 let: 1.580.475 

DELEŽ 

15 do 19 let 8,9% 
20 do 29 let 18,7% 
30 do 39 let 19,4% 
40 do 49 let 19,9% 
50 do 59 let 14,7% 
60 do 75 let 18,4% 

* Statistični letopis Republike Slovenije 2000. 
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Priloga 3 

Ko razmišljate o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere poznate vsaj po imenu? Prosim 
navedite ime prve zavarovalnice, ki vam pride na misel. Možen je en odgovor. 
 

12,7%

3,3%

10,0%

7,2%

62,6%

2,0%

0,5%
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ne vem

brez odgovora
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Priloga 4 

Ko razmišljate o zavarovalnicah, ki poslujejo v Sloveniji, katere poznate vsaj po imenu? 
Prosimo, navedite imena vseh zavarovalnic, ki vam pridejo na misel. Možnih je več odgovorov. 

0,2%

5,0%

0,5%

65,1%

8,0%

2,3%

1,3%

7,4%

1,2%

10,2%

1,1%

35,1%

3,7%

50,9%

42,4%
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ne vem
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Priloga 5 

Ljudje se ne spomnimo vsega naenkrat. Na kartici so napisana imena nekaterih zavarovalnic. 
Katere od teh poznate, pa čeprav samo po imenu? Možnih je več odgovorov. 

76,9%

75,4%

99,0%

6,3%

70,1%

83,6%

9,9%

48,2%

16,7%

28,3%

52,0%
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58,7%
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Priloga 6 

Katera od naštetih zavarovalnic je vaša glavna zavarovalnica, ne glede na to, ali imate tam 
sklenjeno osebno ali premoženjsko zavarovanje (npr. imate sklenjenih največ zavarovanj ali 
imate sklenjeno najpomembnejše zavarovanje)? Možen je en odgovor. 

0,8%
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3,2%

1,2%

2,4%

53,3%
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12,5%
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Priloga 7 

Povejte prosim, s katero od zavarovalnic napisanih na kartici, ste v tem ali v preteklem letu 
sklenili zavarovanje (možnih več odgovorov)?  

1,0%

9,2%

1,6%

0,9%

1,0%

3,0%

1,6%

6,2%

3,9%

28,7%
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Priloga 8 

S katerimi od zavarovalnic napisanih na kartici ste prekinili oziroma v veliki meri zmanjšali 
sodelovanje v obdobju zadnjih dveh let? Možnih je več odgovorov. 

2,5%

1,4%

2,0%

1,7%
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0,1%
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Priloga 9 

Prosimo vas, da še enkrat pogledate seznam zavarovalnic in poveste, katere od njih so vam še 
posebej všeč oziroma simpatične? Pri tem ni pomembno, če ste ali niste njihova stranka. Možnih 
je več odgovorov. 

16,4%

23,1%

19,2%
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3,1%
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Priloga 10 

Predstavljajte si, da potrebujete novo zavarovanje. Katere dejavnike bi upoštevali pri izboru 
zavarovalnice, s katero bi želeli skleniti sklenili to zavarovanje? Prosimo, izberite največ pet 
dejavnikov iz naslednjega seznama. 

19,7%

3,6%

3,3%

0,8%

9,1%

9,7%

14,8%

17,6%

21,3%

21,4%
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zavarovalnice
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Priloga 11 

Obstaja veliko različnih vrst zavarovanj. Na kartici imate predstavljene različne vrste osebnih 
zavarovanj. Prosimo vas, če lahko poveste, katera zavarovanja imate sklenjena vi osebno in ne 
člani vaše družine. 

 

36.1%

22.6%
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0.9%
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Priloga 12 

Prebrali vam bomo različne vrste premoženjskih zavarovanj. Pri tem mislimo na zavarovanja, ki 
krijejo vse vrste osebnega premoženja ali lastnine ali na drugo materialno lastnino, ki pripada 
vam, članom vašega gospodinjstva ali pa je last celega gospodinjstva (kot npr. zavarovanje avta, 
kasko zavarovanje, zavarovanje hiše/stanovanja, proti-vlomno zavarovanje, zavarovanje 
jamstva,...). Prosimo, če navedete, katere vrste zavarovanj imate sklenjene vi ali člani vaše 
družine. 
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Priloga 13 

Katere od naštetih vrst zavarovanj boste verjetno sklenili na novo v naslednjih dveh letih? Pri 
tem ne mislimo na podaljšanje zavarovalne police, ki jo že imate, ampak na sklenitev nove vrste 
zavarovanja ali pa zamenjavo zavarovalnice. 
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Priloga 14/A 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

 

ZAVAROVALNICA, KI STALNO UVAJA NOVOSTI - NOVE VRSTE ZAVAROVANJ
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Priloga 14/B 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 
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Priloga 14/C 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA, KI HITRO IZPLAČUJE ODŠKODNINE
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Priloga 14/Č 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA Z DOBRIM RAZMERJEM MED CENO IN KVALITETO STORITEV
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Priloga 14/D 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA, KI IMA SPOSOBNE USLUŽBENCE
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Priloga 14/E 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

EKONOMSKO STABILNA / ZANESLJIVA ZAVAROVALNICA
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Priloga 14/F 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA, KI JE FLEKSIBILNA IN BREZ BIROKRACIJE PRI
IZPLAČEVANJU ODŠKODNIN
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Priloga 14/G 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZANESLJIVA ZAVAROVALNICA - LAHKO SE ZANESEŠ NANJO
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Priloga 14/H 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA, KI PONUJA VELIKO VRST ZAVAROVANJ
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Priloga 14/I 

Prebrali vam bomo nekaj trditev. Prosimo, če lahko navedete, za katere od navedenih 
zavarovalnic veljajo naslednje trditve. Kljub temu, da nimate izkušenj z vsako od zavarovalnic, 
nas zanima vaše mnenje. 

ZAVAROVALNICA, KI JE FINANČNO VARNA IN STABILNA 
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