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         1. UVOD 
 
1.1 Problematika specialističnega dela 
 

Na ustanovni skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., decembra 1990, je bilo poudarjeno, da 
bo osnovno vodilo poslovne politike v delniški družbi izboljševanje kakovosti vseh storitev, 
povečanje zavarovalnega zajetja, ponudba novih zavarovalnih storitev, kvalitetno sklepanje 
zavarovanj, rast obsega zavarovalne premije in hitro obravnavanje zavarovalnih zahtevkov 
ter nenazadnje rast doseženega dobička. Kakovost storitve v zavarovalništvu pomeni, da 
zavarovalnica poleg kvalitetne sklenitve zavarovanja in hitrega reševanja zavarovalnih 
zahtevkov svojim zavarovancem daje predvsem gospodarsko in socialno varnost, to pomeni, 
da bodo morebitne nastale škode v primeru zavarovalnega primera tudi plačane. V zadnjih 
letih smo izboljševanju kakovosti zavarovalnih storitev v Zavarovalnici Triglav namenjali 
posebno pozornost. Pomemben mejnik na tem področju je pridobitev certifikata standarda 
kakovosti ISO 9001 v Centrali in certifikatov standarda kakovosti ISO 9002 v vseh območnih 
enotah v letu 2000.  

Območna enota Zavarovalnice Triglav s sedežem v Novi Gorici od skupno dvanajstih 
območnih enot deluje na največjem deležu ozemlja Slovenije, za katerega pa je značilna 
nizka stopnja poseljenosti. V sistemu Zavarovalnice Triglav se je v letu 2000 po zbrani 
premiji z 8,4 odstotnim deležem uvrstila na četrto mesto. Prvi in najpomembnejši cilj politike 
kakovosti Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica, je dosegati zadovoljstvo in 
dolgoročno zvestobo naših strank in poslovnih partnerjev. 

Zadovoljstvo potrošnika s storitvijo vodi k nadaljnjemu nakupovanju storitve in 
priporočanjem naprej, zato pomeni temelj, na katerem ponudniki storitev lahko gradijo 
uspešno prihodnost. Visoke kakovosti storitev zaradi njihove kompleksnosti ni lahko doseči, 
saj pri prodaji storitev ni pomembna le njihova zasnova ampak tudi način njihove izvedbe. 
Podjetja, ki želijo biti uspešna, in želijo, da jih tako zaznavajo tudi kupci, morajo poskrbeti, da 
so dobro zasnovane storitve tudi odlično izvedene. Kupcu moramo zato zagotoviti odlično 
storitev ob vsakem obisku, v poslovalnicah na različnih lokacijah in to zahtevati od vsakega 
zaposlenega v podjetju. Za današnjega kupca, še bolj pa za kupca prihodnosti velja, da želi 
biti spoštovan, lepo sprejet in obravnavan in s storitvijo podrobno seznanjen. Ker želi 
sooblikovati storitve in prispevati svoje izkušnje, je pri opravljanju storitev najpomembnejše 
poznavanje kupcev, njihovih pričakovanj in želja ter osebni pristop. Odnosi so ključ uspeha v 
prihodnje, zato se mora aktivno vzpostavljanje odnosov kot mišljenje enotno uveljaviti v 
celotnem podjetju. 

Dobro opravljena storitev pomeni ustvarjanje razmer, v katerih stranka začuti pozitiven 
naboj do podjetja, ustvari čustveno vez, da se stranka spet in spet vrača. Medtem ko je za 
opravljanje storitev brez napak potrebno standardizirati obnašanje in ravnanje, pa je za žar 
storitve treba pri zaposlenih razvijati ustvarjalnost in samostojnost. Lahko rečemo, da bo na 
uspešnost storitvenih podjetij v prihodnosti odločilno vplival način razmišljanja zaposlenih, ki 
bo pogojen z identiteto organizacije. 

Prvi pogoj za zagotavljanje zadovoljstva kupcev je poznavanje njihovih zahtev in želja. 
Posamezne značilnosti storitev in njihov vpliv na zadovoljstvo so raziskovali številni avtorji in 
njihove ugotovitve lahko uporabimo za izhodišče pri proučevanju zadovoljstva kupcev. Pri 
ugotavljanju zadovoljstva strank ni možna uporaba objektivnih meril, zato v raziskavah 
uporabljamo informacije, pridobljene v stikih s strankami. Obstaja več metod za pridobivanje 
podatkov o zadovoljstvu strank, kot so: analiza pritožb, analiza izgubljenih kupcev, ankete o 
zadovoljstvu kupcev, namišljeno nakupovanje in druge metode. Poudariti velja, da je za 
pridobitev ustreznih podatkov o zadovoljstvu kupcev smiselno uporabiti več metod hkrati, saj 
ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Pogosto ima osrednjo vlogo pri proučevanju 
zadovoljstva kupcev anketni vprašalnik, pri oblikovanju katerega pa moramo upoštevati  
potrebe potrošnikov oziroma pomen posameznih značilnosti storitve za njihovo zadovoljstvo. 
Ključne dejavnike najlaže ugotavljamo v skupinskih intervjujih z uporabo odprtih vprašanj ali 
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s kratkimi anketami, v katerih kupce pozovemo, da navedejo tiste značilnosti storitve, ki so 
zanje kritične. Sledi izdelava anketnega vprašalnika in izvedba raziskave o zadovoljstvu 
kupcev. Podrobna analiza rezultatov, dobljenih z uporabo anketnega vprašalnika, ponuja 
veliko možnosti za razvoj kakovosti poslovanja z vidika zadovoljstva kupcev in opredelitev 
prednostnih nalog pri uvajanju sprememb v poslovanje. Prav v tej točki postane zavezanost 
vodstva podjetja kritični dejavnik v procesu zagotavljanja zadovoljstva strank, saj pogosto 
ugotovitve o zadovoljstvu ostanejo brez pravega odziva podjetja. Vodstvo mora proučiti vse 
informacije, pridobljene v postopku raziskave, ugotoviti smiselnost in načine za povečanje 
zadovoljstva strank in, kar je najpomembneje, zagotoviti izvedbo sprejetih sprememb. Ker se 
pričakovanja kupcev v splošnem povečujejo in njihove zahteve s časom spreminjajo, je 
smiselno ugotavljanje njihovega zadovoljstva ponavljati in vgraditi v sistem zagotavljanja 
kakovosti poslovanja.  
 
1.2 Namen in cilj specialističnega dela 
 

Namen specialističnega dela je omogočiti vodilnim v Zavarovalnici Triglav, Območni enoti 
Nova Gorica, boljše in učinkovitejše odločanje na področju zagotavljanja zadovoljstva 
zavarovancev in tako povečati uspešnost poslovanja podjetja v prihodnosti. Doseganje 
visoke stopnje zadovoljstva zavarovancev je pogojeno predvsem s poznavanjem dejavnikov, 
ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo, in sicer z vidika njihove pomembnosti za zavarovance in z 
vidika doseganja pričakovanih oziroma želenih vrednosti. V primeru nezadovoljstva 
zavarovancev z dejavniki, ki pomembno vplivajo na zaznavno vrednost zavarovalne storitve, 
bomo proučili, na kakšen način lahko na te dejavnike vplivamo. S spremembami v 
poslovanju želimo zagotoviti večje zadovoljstvo zavarovancev z zavarovalnimi storitvami, jih 
tako obdržati in z dobrim imenom, ki ga bodo širili o nas, dolgoročno povečati število 
zavarovancev. 

Cilj specialističnega dela je najprej ugotoviti stopnjo zadovoljstva zavarovancev s 
posameznimi vidiki zavarovalne storitve in proučiti konkurenčne prednosti ter slabosti 
Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica. Večje število ponudnikov zavarovalnih 
storitev predvsem z vstopom tujih zavarovalnic na slovenski zavarovalni trg zahteva, da 
posvetimo več pozornosti zadovoljstvu zavarovancev, ki tako postaja strateški cilj 
ponudnikov zavarovalnih storitev. Cilj specialističnega dela je proučiti dejavnike, pomembne 
za obdržanje zavarovancev in s tem tržnega deleža na razvijajočem se slovenskem 
zavarovalnem trgu. 
 
1.3 Metode dela 
 

Ugotovitve številnih raziskovalcev, ki se ukvarjajo s področjem zadovoljstva potrošnikov, 
bomo uporabili kot osnovo za ugotavljanje dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo 
zavarovancev Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica. 

Proučili bomo razpoložljive podatke v analizi pritožb in analizi izgubljenih zavarovanj, kot 
osrednji vir pa uporabili izvirne podatke, ki nam jih lahko posredujejo le naši zavarovanci. 
Dosedanje ugotovitve raziskovalcev in rezultate analize podatkov, pridobljenih v intervjujih v 
prvi fazi raziskave, bomo uporabili kot osnovo za oblikovanje vprašanj v anketnem 
vprašalniku, ki ga bomo posredovali vzorcu naših zavarovancev. Z namenom, da dosežemo 
objektivnost rezultatov, bomo uporabili naključno izbiro enot v vzorec. Z analizo podatkov, 
dobljenih z uporabo anketnega vprašalnika, bomo določili pomembnost posameznih 
dejavnikov za zagotavljanje zadovoljstva zavarovancev in za oceno zadovoljstva 
zavarovancev s temi dejavniki. Določili bomo kritične dejavnike in predlagali ustrezne ukrepe, 
s katerimi lahko vplivamo na višjo stopnjo zadovoljstva zavarovancev in njihovo zvestobo ter 
s tem na večjo uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica.   

 
1.4 Pregled vsebine specialističnega dela 
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Specialistično delo poleg uvoda in sklepa obsega še štiri poglavja, v katerih je 

predstavljena problematika zadovoljstva zavarovancev Zavarovalnice Triglav, Območne 
enote Nova Gorica. 

Prvo poglavje se začne s kratko predstavitvijo osnovnega namena zavarovanj, 
opredelitvijo prvin zavarovanja ter delitve zavarovanj. Sledi še predstavitev slovenskega 
zavarovalnega trga in Zavarovalnice Triglav s poudarkom na Območni enoti Nova Gorica.  

V drugem poglavju so najprej predstavljene najpomembnejše značilnosti storitev in 
opredeljena kakovost storitev. Sledijo še opredelitev zadovoljstva kupcev in vrednosti storitev 
za kupce ter povezav med navedenimi pojmi. V nadaljevanju je prikazan pomen zadovoljstva 
kupcev za ohranjanje tržnega deleža ter vpliv na dobičkonosnost in zvestobo. Sledi še 
analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo kupcev s storitvami. 

V tretjem poglavju se spoznamo s tematiko merjenja zadovoljstva kupcev, kjer najprej 
poiščemo odgovor na vprašanje zakaj, nato pa še na kakšne načine meriti zadovoljstvo 
zavarovancev. Opisane so razne metode, ki se uporabljajo pri trženjskem raziskovanju 
nasploh, pa tudi  specifične metode, ki so jih priznani avtorji oblikovali izključno z namenom 
ugotavljanja zadovoljstva kupcev. 

Četrto poglavje je osrednji avtorski prispevek, v katerem je predstavljeno ugotavljanje 
zadovoljstva zavarovancev Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica z uporabo 
treh metod. Kot prva je predstavljena analiza pritožb, sledi analiza izgubljenih zavarovanj, 
nato pa še merjenje zadovoljstva zavarovancev z uporabo anketnega vprašalnika. Analiza 
rezultatov se zaključi s predlogi za ukrepe, s katerimi želimo v Zavarovalnici Triglav, 
Območni enoti Nova Gorica, doseči višjo stopnjo zadovoljstva zavarovancev in s tem 
povečati uspešnost poslovanja zavarovalnice. 

Glavne ugotovitve specialističnega dela so strnjene v kratkem sklepu, ki sledi četrtemu 
poglavju. 
 

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANJ IN SLOVENSKEGA 
ZAVAROVALNEGA TRGA 

 
2.1 Definicija in pomen zavarovanja 
 

Številni teoretiki so se ukvarjali s problematiko zavarovanja in poskušali z različnih vidikov 
definirati zavarovanje. Ugotovitve vseh lahko strnemo v osnovno skupno tezo, da je 
zavarovanje dejavnost zaščite posameznika oziroma gospodarstva pred določenimi 
nevarnostmi, ki ogrožajo premoženje in osebe. Zavarovanje temelji na zakonu velikih števil, 
zakonitostih teorije verjetnosti in statistike, zato velja, da skupnost zavarovancev ne more 
izpolniti svoje naloge, če ni dovolj številčna. Le pri velikem številu zavarovancev namreč 
lahko zberemo dovolj velik sklad, iz katerega lahko nadomestimo škode. Prav tako le v veliki 
skupini zavarovanih predmetov velja določena zakonitost glede sicer naključnih dogodkov, 
kar imenujemo zakon velikih števil. Eden osnovnih pogojev za sklenitev zavarovanja je, da je 
škodni dogodek bodoč in negotov, zato velja, da za posameznika nikdar ne moremo trditi, ali 
bo izpostavljen uresničitvi nekega škodnega dogodka oziroma kdaj bo do tega prišlo. Hkrati 
za veliko skupino posameznikov lahko pojav določenih škodnih dogodkov predvidimo z 
veliko verjetnostjo (Bijelić, 1998, str. 3). 

Osnovna naloga zavarovanja je, da številna tveganja, ki so jim zavarovanci izpostavljeni, 
prenese na vse zavarovance ter da zavarovancu oziroma upravičencu izplača ustrezno 
nadomestilo za utrpelo škodo ali ustrezno vsoto v skladu s sklenjeno zavarovalno pogodbo. 
V splošnem je torej pomen zavarovanja ta, da s sklenitvijo zavarovanja zavarovanec svoje 
spremenljive stroške pretvori v stalne stroške s plačilom zavarovalnih premij, materialne 
posledice uresničitve zavarovane nevarnosti pa tako prenese na zavarovalnico. Znana višina 
zavarovalne premije je osnova za planiranje stroškov varnosti, plačilo katerih je razpršeno na 
daljše časovno obdobje. Pri življenjskem zavarovanju kot posebni obliki osebnega 
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zavarovanja pa sta se poleg te osnovne varovalne funkcije razvili še varčevalna in naložbena 
funkcija. Ker je osnovni cilj vsakega zavarovanja povrnitev škode, lahko rečemo, da je vsaka 
zavarovalna pogodba v bistvu pogodba o odškodnini oziroma zavarovalnini. Pravila, ki na 
splošno veljajo za odškodnino, kjer gre za povrnitev škode, krite iz odgovornostnih 
zavarovanj za škodo, povzročeno tretjim osebam, v pretežni meri veljajo tudi za zavarovalno 
razmerje, kjer zavarovalnica v primeru uresničitve škodnega dogodka zavarovancu izplača 
zavarovalnino. Zavarovalnica iz zavarovalnega razmerja torej ne more plačati nič drugega 
kot škodo, ki je posledica zavarovalnega primera. Morebitni dogovor med zavarovalnico in 
zavarovancem, ki bi določal večjo obveznost zavarovalnice, bi presegal meje zavarovalnega 
razmerja in kršil veljavno zakonodajo. 

 Namen zavarovanja mora biti interes zavarovancev, da se jim ob nastopu zavarovalnega 
primera povrne nastala škoda. Temu pravimo odškodninski princip in velja v celoti za 
premoženjska zavarovanja, ni pa ga možno uporabiti za osebna zavarovanja. Tu predmet 
zavarovanja ni premoženje zavarovancev ampak njihove osebne dobrine, ki pa se jih ne da 
izmeriti. Za osebna zavarovanja tako veljajo splošna pravila, ki veljajo za pogodbena 
razmerja, vendar so prilagojena naravi zavarovalnega razmerja. Temelj pravic in obveznosti 
v tem zavarovalnem razmerju sta na eni strani zavarovalna premija kot osnovna obveznost 
zavarovanca, na drugi strani pa zavarovalnina kot osnovna obveznost zavarovalnice. 

 
2.2 Osnovne prvine in delitev zavarovanj 

 
     K osnovnim elementom zavarovanja prištevamo:  
1. predmet zavarovanja, 
2. tveganje, za katero je ta zavarovan, 
3. zavarovalno vsoto, 
4. zavarovalno premijo, 
5. zavarovalni primer ter 
6. udeležence zavarovanja. 

Poglejmo si podrobneje opredelitve posameznih prvin: 
1. Glede na predmet zavarovanja, kar so lahko stvari ali osebe, se je razvila delitev 

zavarovanja na premoženjska in osebna. S pojmom oseb moramo razumeti njihove 
osnovne dobrine, kot so na primer življenje, zdravje, delovna sposobnost in podobno. 
Pojem stvari gre razumeti širše, saj zajema telesne stvari zavarovanca kot tudi netelesne 
stvari, na primer odgovornost zavarovanca pri zavarovanju civilne odgovornosti in 
podobno. V splošnem gre pri predmetih zavarovanja za stvari, ki jih je mogoče 
poškodovati, uničiti ali ukrasti in je zato smiselno njihovo zavarovanje pred določenimi 
tveganji. 

2. Nevarnost ali tveganje je bistveni element in temeljni razlog zavarovanja, saj narekuje 
naravo zavarovalnega razmerja in s tem nastop, trajanje in prenehanje zavarovalnega 
razmerja. Tveganje, katerega zavarovanje bi nasprotovalo zakonom in javni morali, ni 
dopustno; tedaj govorimo o izključitvah in omejitvah, ki jih zavarovalnica navadno navede 
v zavarovalnih pogodbah. Negotovost tveganja kot osnovna značilnost zavarovalnega 
razmerja je podana z nastopom škodnega dogodka ali pa le s časom nastopa tega 
dogodka. 

3. Z zavarovalno vsoto je določeno jamstvo zavarovalnice po višini. Pri premoženjskih 
zavarovanjih je zavarovalna vsota le gornja meja jamstva zavarovalnice, saj je tu škoda 
tista, ki določa obseg obveznosti zavarovalnice. Drugače je pri osebnih zavarovanjih, kjer 
zavarovalna vsota določa obseg obveznosti zavarovalnice. 

4. Zavarovalna premija je cena zavarovane nevarnosti, s pravnega vidika pa pomeni dajatev 
ene stranke zavarovalnega razmerja, in sicer sklenitelja zavarovanja. Premija je povezana 
z nevarnostjo, ki jo krije zavarovanje. Posebnost glede odnosa med premijo in nevarnostjo 
pomeni življenjsko zavarovanje, kjer se zaradi dolgoročnosti in narave zavarovanja 
nevarnost ves čas povečuje, vendar pa se zaradi praktičnosti plačuje vedno enaka 
premija, ki ustreza povprečnemu riziku, ki ga nosi zavarovalnica. 
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5. Zavarovalni primer pomeni nastop konkretnega škodljivega dogodka, s katerim se je 
uresničila nevarnost, ki je zajeta z zavarovanjem. Z nastopom zavarovalnega primera 
nastopi temeljna obveznost zavarovalnice, da izpolni dolžnosti iz zavarovalne pogodbe. 
Zavarovalni primer je načeloma za zavarovanca škodljiv dogodek, čeprav obstajajo izjeme 
v okviru življenjskega zavarovanja, kot so doživetje določene starosti in podobno. 

6. Tipični udeleženci zavarovanja so zavarovatelj, zavarovalec ali sklenitelj zavarovanja, 
zavarovanec, upravičenec iz zavarovanja in zavarovana oseba. 

• Zavarovatelj je tisti, ki zavarovanje ponuja. V sodobnem času gre za organizirano 
dejavnost, ki jo opravljajo zavarovalnice. Temeljna obveznost zavarovalnice je, da po 
nastopu zavarovalnega primera izplača zavarovalnino oziroma odškodnino v primeru 
izplačila iz zavarovanja nekoga drugega, zaradi škode, ki jo je povzročil tretjemu. 

• Zavarovalec je sklenitelj zavarovanja, torej tisti, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno 
pogodbo. Temeljna obveznost zavarovalca je plačilo zavarovalne premije. Ni nujno, da je 
sklenitelj zavarovanja tudi nosilec vseh pravic in obveznosti v okviru zavarovalnega 
razmerja. 

• Zavarovanec je v primeru sklenitve pogodbe v svojem imenu in za svoj račun, kar 
imenujemo enostaven tip zavarovalnega razmerja, splošen pojem za označevanje tako 
sklenitelja zavarovanja kot tistega, ki ima interes za zavarovanje in koristi iz zavarovanja. 
V sodobni zavarovalni praksi pa so te osebe lahko različne. Pri premoženjskem 
zavarovanju, kjer se kot pogoj za sklenitev zavarovanja zahteva zavarovalni interes, je 
zavarovanec oseba, ki ima interes za zavarovanje oziroma oseba, katere interes je 
zavarovan. Na večje težave naletimo pri definiciji zavarovanca pri osebnih zavarovanjih, 
kjer se zavarovalni interes ne zahteva in je v primeru pogodb v korist tretjega to oseba, ki 
ima interes za zavarovanje ali upravičenec iz zavarovanja.  

• Upravičenec iz zavarovanja je oseba, ki ji je namenjena korist zavarovanja, torej 
zavarovalnina. Do takšnega položaja pride, ko je zavarovalna pogodba sklenjena kot 
pogodba v korist tretjega. 

• Zavarovana oseba je pojem, ki je značilen le za osebna zavarovanja. Zavarovana oseba 
je tista, na kateri naj bi se uresničilo tveganje in je lahko različna od sklenitelja 
zavarovanja in upravičenca iz zavarovanja. Pri življenjskem zavarovanju mora zaradi 
možnosti špekulacije z življenjem dati v primeru zavarovanja v korist tretjemu, zavarovana 
oseba pisno privolitev, da je takšno zavarovanje veljavno. 
Obstaja zelo veliko meril, ki so lahko osnova za delitev zavarovanj. Najbolj običajne so 

delitve glede na predmet zavarovanja, glede na način sklenitve in glede na način jamstva 
zavarovalnice. 

Osnovna delitev glede na predmet zavarovanja je na zavarovanja premoženja in 
zavarovanja oseb, ki smo ju že omenili. Kot poseben primer zavarovanja premoženja velja v 
okviru premoženjskih interesov omeniti zavarovanje civilne odgovornosti, ki pomeni 
zavarovanje pred škodo, ki nastane tretji osebi in za katero je odgovoren zavarovanec ter se 
presoja po pravilih odškodninskega prava. Omenjeno zavarovanje pridobiva  pomen glede 
na povečano osveščenost ljudi o pravici do nadomestila za škodo, ki so jo utrpeli, ter glede 
na veliko število razmerij, v katera se v sodobnem svetu dnevno vključujemo. Zavarovanje 
civilne odgovornosti ne nudi zaščite le zavarovancu ampak tudi oškodovancu in prav ta 
značilnost je pripeljala do tega, da so nekatera zavarovanja civilne odgovornosti obvezna. 
Tipična zavarovanja premoženja so: požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih 
premičnin, zavarovanje stekla, zavarovanje računalnikov, strojelomno zavarovanje, turistično 
zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje živali, zavarovanje avtomobilskega kaska, 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, gradbeno zavarovanje, zavarovanje kreditov, 
montažno zavarovanje, zavarovanje prevozniške odgovornosti ter zavarovanje splošne 
civilne odgovornosti. Delitev na te vrste zavarovanj temelji na nevarnostih, ki jih zavarovanje 
zajema, ali glede na predmet zavarovanja. Pri nekaterih od naštetih zavarovanj velja, da je 
obseg kritja glede na nevarnosti ožji in so vse te naštete v okviru zavarovalnih pogojev kot 
sestavnega dela zavarovalne pogodbe, pri drugih pa so navedene le izključitve, kar pomeni, 
da je jamstvo zavarovalnice širše in obsega vse nevarnosti razen tistih, ki so navedene v 
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zavarovalnih pogojih. Primeri osebnih zavarovanj so nezgodno, rentno, zdravstveno, 
pokojninsko in življenjsko zavarovanje. V okviru nezgodnega zavarovanja sta glavni 
nevarnosti prehodna nesposobnost za delo in invalidnost. Pri prvi je zavarovanec upravičen 
do dnevne odškodnine, pri invalidnosti pa do zavarovalnine v določenem odstotku od 
dogovorjene zavarovalne vsote, ki se določi po tabeli zavarovalnice in je sestavni del 
zavarovalne pogodbe. Poleg tega se lahko zavarujemo za nezgodno smrt in stroške 
zdravljenja. Pri življenjskem zavarovanju se zavarujemo za primer smrti zavarovane osebe, 
za primer njenega doživetja ali za oba primera skupaj. Zavarovanje za primer smrti lahko 
sklenemo za vse življenje ali le začasno. Življenjsko zavarovanje se lahko razlikuje tudi glede 
na način izplačila zavarovalne vsote v enkratnem znesku ali v obliki rente, v tem primeru 
govorimo o rentnem zavarovanju. V zadnjem času narašča število kapitalskih zavarovanj, 
kjer so zavarovanci udeleženi pri določenem dobičku, ki ga v okviru naložbene funkcije zanje 
doseže zavarovalnica. 

Način sklenitve zavarovanja je naslednja osnova za delitev zavarovanj, kjer ločimo 
obvezno in prostovoljno zavarovanje. Večina zavarovanj se sklepa na prostovoljni osnovi, v 
določenih primerih pa je zavarovanje z zakonom predpisano kot obvezno. Najbolj tipičen 
primer obveznih zavarovanj so zavarovanja v prometu. Predmet obveznih zavarovanj je 
civilna odgovornost, namen teh zavarovanj pa je predvsem zaščita oškodovancev, ki utrpijo 
škodo zaradi uporabe nevarnih stvari ali dejavnosti, ki jih opravljajo zavarovanci. 

Delitev glede na način jamstva zavarovalnice temelji na izbiri načina določitve višine kritja 
zavarovalnice. Zavarovanje je lahko sklenjeno na zavarovalno vsoto ali na dejansko vrednost 
stvari, vendar do dogovorjenega limita kritja. Posebno obliko v okviru zavarovanja na 
dejansko vrednost predstavlja zavarovanje na prvi riziko, kjer zavarovalnica zavarovancu 
povrne vso škodo do dogovorjenega zneska. Na ta način je navadno možno skleniti 
določene vrste zavarovanj le za določene kategorije zavarovancev. 

 
2.3 Slovensko zavarovalstvo 
 

Slovensko zavarovalstvo se v celotnem obdobju od ustanovitve samostojne države 
Slovenije prilagaja evropskim razmeram poslovanja. To še posebej velja po sprejemu prvega 
slovenskega Zakona o zavarovalnicah v letu 1994, še bolj pa po sprejemu drugega Zakona o 
zavarovalništvu, ki je bil sprejet v začetku leta 2000 in pomeni uskladitev pogojev za 
ustanavljanje, poslovanje, nadzor in prenehanje zavarovalnic s pogoji v Evropski uniji 
(Škufca, 2000, str.80).  

Prav leto 2000 je bilo v marsičem na področju zavarovalniške zakonodaje prelomno, saj 
sta poleg že omenjenega novega Zakona o zavarovalnicah, stopila v veljavo še Zakon o 
lastninjenju zavarovalnic in Pokojninski zakon. Skupaj s spremenjenim davčnim sistemom 
prinaša nova zavarovalniška zakonodaja velike spremembe v poslovno okolje slovenskih 
zavarovalnic; njene značilnosti lahko strnemo v: 
• odpiranje slovenskega zavarovalnega trga evropski konkurenci in uskladitev nacionalne 

zakonodaje z evropskimi smernicami, 
• nove možnosti za še uspešnejši razvoj pokojninskih zavarovanj ob spodbudni davčni 

zakonodaji, 
• umik države s področja določanja višine premij obveznega zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti ter 
• nov sistem nadzora Agencije za zavarovalni nadzor. 

Usklajevanje slovenske zakonodaje z evropsko bo zahtevalo spremembe še več 
obstoječih zakonov, nov zakon pa je omogočil tudi širjenje večjih slovenskih zavarovalnic na 
tuje trge (Statistični zavarovalniški bilten 2001, 2001, str. 13). 

V juliju 2001 je po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja (Statistični 
zavarovalniški bilten 2001, 2001, str. 19) v Sloveniji delovalo 14 zavarovalnih in 
pozavarovalnih družb. To so: 
• Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper, 
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• Generali Zavarovalnica, d.d., Ljubljana, 
• Grawe, zavarovalnica, d.d., Maribor, 
• Krekova zavarovalnica, d.d., Ljubljana, 
• Merkur zavarovalnica, d.d., Ljubljana, 
• Pozavarovalnica Inter, d.d., Ljubljana, 
• Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, 
• Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, 
• Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana, 
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana,  
• Zavarovalnica Concordia, d.d., Ljubljana, 
• Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor, 
• Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo Mesto ter 
• Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana. 

V Sloveniji je malo specializiranih zavarovalnic, saj glede na portfelj zavarovalniških 
produktov prevladuje tako imenovani kompozitni tip zavarovalnice, katerega značilnost je 
trženje široke palete zavarovalniških produktov. Za slovenski zavarovalni trg je še vedno 
značilna neenakomerna porazdelitev premije celotnega portfelja med posameznimi 
zavarovalnicami, saj je Zavarovalnica Triglav v letu 2000 zbrala več kot 40 odstotkov vse 
premije, delež desetih manjših zavarovalnic pa ne dosega niti 15 odstotkov premije 
celotnega portfelja. Pomembno vlogo za razvoj trga imajo zavarovalnice z večinskim tujim 
kapitalom, predvsem zavarovalnice Generali, Merkur in Grawe, katerih rast močno presega 
povprečje, njihov tržni delež in vpliv na trgu pa je še vedno razmeroma majhen (Statistični 
zavarovalniški bilten 2001, 2001, str. 20-21). 

Po tržnem deležu glede na skupno premijo celotnega portfelja zavarovalnic za leto 2000, 
so na prvih treh mestih zavarovalnice Triglav z okoli 41 odstotki, Vzajemna z nekaj manj kot 
22 odstotki in Maribor z okoli 13 odstotki. Po tržnem deležu življenjskih zavarovanj pa so na 
prvih mestih zavarovalnice Triglav s 44, Maribor s 23 ter Merkur z 10 odstotki. Pri 
neživljenjskih zavarovanjih si zavarovalnice sledijo tako, da je na prvem mestu ponovno 
Triglav s 40-odstotnim deležem, sledi Vzajemna zdravstvena zavarovalnica s 27 ter 
zavarovalnica Maribor z 11 odstotki (Statistični zavarovalniški bilten 2001, 2001, str. 21). 

Leta 2000 so zavarovalnice z okoli 3 milijoni zavarovalnih pogodb zbrale za dobrih 192 
milijard tolarjev bruto obračunane premije, kar je za 12,5 odstotkov več kot leta 1999. Rast 
premij je bila za 3,6 odstotne točke višja od inflacije. V istem času se je znesek obračunanih 
kosmatih odškodnin povečal s 104 na 126 milijard sit, kar predstavlja kar 21-odstoten porast. 
Od leta 1999 se je bruto obračunana premija življenjskih zavarovanj povečala za 20,9 
odstotkov, rast  neživljenjskih zavarovanj pa je bila le 10,7-odstotna. To kaže na večanje 
deleža zbrane premije življenjskih zavarovanj proti celotni zbrani premiji. Med zavarovalnimi 
skupinami je po višini zbrane premije na prvem mestu skupina prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanj s premijo slabih 50 milijard sit, kar predstavlja 25,9 odstotkov, sledijo življenjska 
zavarovanja s premijo 37,2 milijarde sit, ter zavarovanje avtomobilske odgovornosti s premijo 
34 milijard sit (Statistični zavarovalniški bilten 2001, 2001, str. 41).  

Povprečni znesek, ki ga prebivalci namenijo za zavarovanje, je v letu 2000 dosegel nekaj 
manj kot 97.000 sit, kar po tem kazalcu uvršča Slovenijo na prvo mesto med državami na 
prehodu. Glede na zbrano premijo je med 19 državami vzhodne in srednje Evrope delež 
Slovenije okoli 6 odstoten. 

Znesek bruto obračunane premije, ki ga letno zberejo slovenske zavarovalne družbe, je v 
svetovnem in evropskem merilu majhen, vendar se po glavnih kazalcih zavarovalna 
dejavnost Slovenije uvršča razmeroma visoko. Med 60 svetovnimi državami z najbolj 
perspektivnim zavarovalniškim trgom je Slovenija po premiji na prebivalca sedma. V 
svetovnem merilu je delež zavarovalne dejavnosti v bruto domačem proizvodu 7,84-
odstoten, Slovenija pa se s 4,77 odstotki v Evropi uvršča daleč pred druge tranzicijske 
države. Tako je npr. Češka s 3,5 odstotka druga, po tem kazalcu pa je Slovenija prehitela 
celo Grčijo. Kljub temu pa je v primerjavi z nekaterimi drugimi državami Evropske unije delež 



 
 
 

 8 
 
 
 

v bruto domačemu proizvodu približno dvakrat manjši. Delež življenjskih zavarovanj v 
skupnem portfelju je veliko manjši kot v državah Evropske skupnosti, kar kaže na 
pričakovanje velike rasti te zavarovalne skupine v prihodnje (Statistični zavarovalniški bilten 
2001, 2001, str. 63). 
 
2.4 Zavarovalnica Triglav 
 

Do ustanovitve Zavarovalne skupnosti Triglav, ki je nastala z združitvijo Zavarovalnice 
Sava in Zavarovalnice Maribor, je prišlo leta 1976. Delovala je v okviru 15 območnih 
skupnosti in bila v letih od 1976 do 1990 tretja največja jugoslovanska zavarovalnica, malo 
večji sta bili le Dunav iz Beograda, ki je imela edino organizacijsko enoto v Sloveniji v 
Ljubljani, ter Croatia iz Zagreba, ki je imela v Sloveniji tri organizacijske enote, in sicer v 
Ljubljani, Kopru in  Novi Gorici. Delež Zavarovalne skupnosti Triglav je bil na slovenskem 
zavarovalniškem trgu okoli 95-odstoten (Škufca, 2000, str. 73-77). 

V letu 1990 je prišlo na podlagi spremembe zakonodaje do preoblikovanja dotedanjih 
zavarovalnih skupnosti v gospodarske subjekte, katerih namen je izvajanje zavarovanja, ki 
prinaša dobiček. Takratne zavarovalne skupnosti so se tako odločile za preoblikovanje v 
delniške družbe z dokapitalizacijo. Zavarovalna skupnost Triglav se je preoblikovala v 
Zavarovalnico Triglav, d.d., nekatere območne enote zavarovalne skupnosti (Maribor, Novo 
mesto in Koper), pa so se v letih od 1990 do 1992 osamosvojile in se preoblikovale v 
samostojne zavarovalnice: Zavarovalnico Maribor, d.d., Zavarovalnico Tilia, d.d., ter Adriatic, 
zavarovalno družbo, d.d.  

Zavarovalnica Triglav je v letu 2000 ohranila svoj tržni delež. Zaposlovala je 2438 
delavcev, obsegala 139 enot poslovne mreže in 12 območnih enot, ki so skupaj zbrale 79,2 
milijarde sit premije. V sestavi zavarovalnega portfelja je v letu 2000 glede na bruto 
obračunano premijo odpadlo 72,5 odstotka na premoženjska zavarovanja, osebna 
zavarovanja pa so svoj delež v strukturi portfelja povečala za dve odstotni točki in dosegla 
27,5 odstotni delež. 

Zavarovalna premija Zavarovalnice Triglav na prebivalca Slovenije je od leta 1998 do 
2000 porasla za 19 odstotkov in je znašala povprečno 40.000 sit. Na slovensko 
gospodinjstvo je v letu 2000 Zavarovalnica Triglav povprečno obračunala 76.000 sit 
zavarovalne premije, če upoštevamo samo zavarovalno premijo pri zavarovanju fizičnih 
oseb. 

V obdobju od 1.1. do 31. 12. 2000 smo v Zavarovalnici Triglav likvidirali za 51,3 milijard sit 
zavarovalnin in odškodnin, tako da je bila z indeksom 128 glede na predhodno leto rast 
likvidiranih škod v navedenem obdobju kar za 17 odstotkov višja od rasti zavarovalne 
premije. Povprečni znesek rešene škode je v letu 2000 znašal 86.000 sit in se je v primerjavi 
z letom 1999 povečal za 20 odstotkov. Na dan 31.12.2000 je bilo doseženih za 130,8 milijard 
sit skupnih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki so osnova za uravnoteženo poslovanje in 
zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev. Obseg rezervacij se je v primerjavi z letom 
1999 povečal za 18 odstotkov, v primerjavi z letom 1998 pa kar za 41 odstotkov in dosegel 
doslej najvišji nivo rezervacij Zavarovalnice Triglav. 

Zavarovalnica Triglav je v letu 2000 pričela svoje poslovanje širiti tudi na tuja tržišča, saj je 
poleg hrvaškega tržišča, na katerem deluje že prek 30 let, z zavarovalnico Sava Osiguranje, 
d.d., ustanovila še zavarovalno družbo Triglav Pojišt’ovna na Češkem ter kupila kapitalski 
delež v zavarovalnici Lovčen Osiguranje, d.d., v Črni gori. Razgovori o poslovanju potekajo 
še v Bosni in Hercegovini, ZR Jugoslaviji, Makedoniji in na Madžarskem (interni viri 
Zavarovalnice Triglav). 
 
2.5 Zavarovalnica Triglav, Območna enota Nova Gorica 
 

Začetki delovanja novogoriške Območne enote Zavarovalnice Triglav segajo v leto 1946, 
ko je 1. avgusta uradno začel poslovati Državni zavarovalni zavod s podružnico v Ajdovščini. 
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Področje njegovega delovanja je obsegalo območje celotnega Slovenskega Primorja, s 
čimer se je začel razvoj organiziranega zavarovalstva na področju, katerega danes zajemajo 
Območne enote Nova Gorica, Postojna in Koper. Začetki poslovanja podružnice v Ajdovščini 
so bili težki, saj je bilo za opravljanje zavarovalniških storitev predvsem potrebno pridobiti 
kader, kljub temu je bilo do konca leta 1946 sklenjenih že prek 4000 zavarovalnih pogodb. Z 
izgradnjo in razvojem Nove Gorica se je težišče dejavnosti preselilo v delovno skupnost 
Nova Gorica, ki je samostojno urejala vse vrste premoženjskih, transportnih in kreditnih 
zavarovanj za domači in mednarodni transport, kmetijska, avtomobilska in osebna 
zavarovanja. Tudi po ustanovitvi Zavarovalne skupnosti Triglav in njenim preoblikovanjem v 
delniško družbo si je Območna enota Nova Gorica pridobila velik ugled v okolju in med 
svojimi zavarovanci. 

Novogoriška Območna enota Zavarovalnice Triglav s predstavništvi v Ajdovščini, Idriji in 
Tolminu, s pooblaščeno agencijo za trženje osebnih zavarovanj Triglavko, ter kar 16 
pisarnami, kot že omenjeno, obsega največji teritorij v sistemu območnih enot Zavarovalnice 
Triglav. Na geografskem področju, na katerem deluje, je v letu 2001 obdržala 68,3-odstotni 
tržni delež in dosegla lepe poslovne rezultate s 7,6 milijardami fakturirane zavarovalne 
premije. Delež premije iz premoženjskih zavarovanj je dosegel 72 odstotkov celotne premije, 
na področju osebnih zavarovanj pa je bil dosežen preostali 28-odstotni delež premije. Delež 
zavarovanj fizičnih oseb je znašal 66 odstotkov zbrane premije, delež pravnih oseb pa 34 
odstotkov premije. Izplačanih je bilo nad 4,7 milijard odškodnin in zavarovalnin, kar pomeni 
indeks rasti 102 glede na predhodno leto. Presežena je bila tudi planirana 5-odstotna stopnja 
dobička.  

Prvi in najpomembnejši cilj politike kakovosti Območne enote Nova Gorica je dosegati 
zadovoljstvo in dolgoročno zvestobo strank in poslovnih partnerjev, v prihodnjih letih doseči 
rast zavarovalne premije, pretežno z rastjo zavarovalne premije osebnih zavarovanj, ter tako 
uravnovesiti sestavo portfelja glede na vrsto zavarovanj. Cilj je povečati tudi stopnjo dobička 
v skupni zavarovalni premiji, ohraniti popolno likvidnost ter sposobnost izplačila kakršnekoli 
obveznosti iz zavarovalnih pogodb v roku največ štirinajstih dni, kar je dobra osnova za 
kvalitetno zavarovalno storitev. 

V skladu s težnjo po ohranjanju kupcev in zadovoljevanju vseh njihovih potreb na področju 
zavarovalnih storitev se v novogoriški Območni enoti Zavarovalnice Triglav pripravljamo na 
vpeljavo novega standarda kakovosti ISO 9001/2000. Ta predvideva uvajanje meril za 
ugotavljanje zadovoljstva kupcev in poudarja nenehno izboljševanje storitev, s ciljem 
zagotoviti višjo stopnjo zadovoljstva kupcev z zavarovalnimi storitvami. Ključnega pomena je 
vključevanje vseh zaposlenih v proces nenehnega izboljševanja storitev, za kar jih je treba 
ustrezno stimulirati in motivirati. Navedeni standard bomo v poslovanje Zavarovalnice 
Triglav, Območne enote Nova Gorica, predvidoma vpeljali še v letu 2002 (interni viri 
Zavarovalnice Triglav). 

 
3. OPREDELITEV IN ZAGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA 

KUPCEV S STORITVAMI 
 
3.1 Značilnosti storitev in kakovost storitev 
 

Storitve imajo vse pomembnejšo vlogo v svetu, kar še posebej velja za visoko razvite 
države. Predstavljajo več kot polovico vrednosti bruto domačega proizvoda v ZDA in številnih 
evropskih državah ter prek četrtine svetovne trgovine (Winsted, 2000, str. 399). Med 
specifične lastnosti storitev, ki jih moramo upoštevati pri raziskovanju zadovoljstva kupcev, 
sodijo (Bergman, 1994, str. 266): 
• neoprijemljivost, ki močno vpliva na razumevanje pomena in potrebe po storitvah; 
• vključenost porabnikov v proces izvedbe storitve; 
• nezmožnost shranjevanja in prenašanja; 
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• dejstvo, da z nakupom storitve kupec ne postane lastnik nečesa; 
• nezmožnost preizkušanja, preden jih kupimo; 
• pogosto so sestavljene iz podstoritev, kvaliteta in privlačnost storitev pa je odvisna od 

celotne izkušnje s storitvijo. 
Zaradi navedenih specifičnih lastnosti kupci težje ocenijo kvaliteto storitve kot izdelka, 

težje določijo kriterije, ne ocenjujejo le izida ampak tudi potek izvajanja storitve. Za storitve 
tudi velja, da so kupci veliko bolj vznemirjeni v primeru napake pri opravljanju storitev, saj 
napako pogosto jemljejo kot osebno žalitev. Pri reševanju napake se odzivajo bolj čustveno, 
zato je ustrezno odpravljanje napak izjemnega, pogosto odločujočega pomena za storitve 
(Tomanec, Putanec, 1994, str. 69). 

Na področju proizvodnje izdelkov avtorji marketinške literature poudarjajo štiri elemente 
tržnega spleta, in sicer: izdelek, ceno, distribucijo in oglaševanje, na področju storitev pa se 
pojavijo še trije pomembni dejavniki, to so: ljudje, fizični dokazi in procesiranje. Navadno 
najpomembnejši dejavnik predstavljajo osebe, ki izvajajo storitev, in so njen neločljivi del. 
Fizične dokaze predstavljajo predvsem prostori, v katerih se storitev izvaja in vplivajo na 
obnašanje in stališča kupcev, procesiranje pa pomeni natančno določanje postopkov za 
standardizacijo storitev, s katero se poskuša vplivati na manjšo heterogenost v izvedbi 
storitev (Damjan, Možina, 1999, str. 132). Kot izvedbo storitev lahko označimo vsak 
neposreden stik izvajalca storitve s kupcem v tako imenovanih trenutkih resnice. Prav 
kvaliteta izvedbe storitev loči ponudnike podobnih storitev s podobno ceno, saj ima velik vpliv 
na kupce in zato pomeni osnovni element kvalitete storitev. 

Beseda kakovost izvira iz latinske “qualitas”, ki pomeni “iz česa”, raziskovalca Lewis in 
Booms (Caruana, Pitt, 1997, str. 604) pa sta bila najverjetneje prva, ko sta leta 1983 
definirala kvaliteto storitev kot merilo, kako dobro se nivo prejete storitve ujema s kupčevimi 
pričakovanji. Definicija kakovosti, ki jo predlaga Ameriško združenje za nadzor kakovosti 
(Kotler, 1996, str. 56) in se uveljavlja povsod po svetu, se glasi: ”Kakovost je skupek lastnosti 
in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji 
izražene ali naznačene potrebe”. Obstaja še vrsta definicij koncepta kakovosti, ki se 
osredotočajo na kupca, ki ima vrsto potreb, zahtev in pričakovanj. V primeru, da izdelek ali 
storitev izpolni ali preseže kupčeva pričakovanja, lahko rečemo, da je izdelek ali storitev 
kvalitetna. Dejavniki, ki vplivajo na pričakovanja, so predvsem ugotovitve znancev in 
prijateljev, osebne potrebe, pretekle izkušnje, zunanje komunikacije ponudnika ter cena 
storitev (Horovitz, Panak, 1997, str. 17). 

Pomembno je še razlikovanje med kakovostjo, ki je skladna s pričakovanji, in kakovostjo 
delovanja. V primeru, da je izdelek skladen s specifikacijami, je to brez pomena, če so te 
specifikacije napačne. Pomembna je kakovost, kot jo določi trg, ne pa tehnično opredeljena 
kakovost. 

Strategija, ki poudarja celovito kakovost, mora slediti naslednjim načelom za izboljšavo 
kakovosti (Kotler, 1996, str. 57): 
• kakovost se poveča le, če to zaznajo kupci; 
• kakovost se mora odražati pri vsaki dejavnosti podjetja, ne le pri prodaji; 
• kakovost zahteva od zaposlenih popolno predanost, kar pa je možno le, če so prepričani o 

kakovosti ter motivirani in usposobljeni, da posredujejo kakovost; 
• kakovost zahteva visoko kakovost pri dobaviteljih in drugih partnerjih; 
• kakovost je vedno mogoče izboljšati, nikdar ne moremo doseči take kakovosti, ki bi ne 

omogočala izboljšanja; 
• za boljšo kakovost včasih ni dovolj evolucija, ampak je potrebna korenita sprememba; 
• kakovost je brezplačna; 
• kakovost je nujna, vendar kot taka ne zagotavlja obstoja na današnjih trgih; 
• usmeritev k porabniku ne more rešiti slabo zasnovanega izdelka ali storitve. 

S povečevanjem pomena storitvene dejavnosti v razvitih državah, se povečuje tudi pomen 
kakovosti storitev glede na zelo velike stroške, ki jih lahko imajo ponudniki storitev zaradi 
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slabe kakovosti storitev neposredno, še bolj pa posredno zaradi negativne publicitete 
(Cronin, Taylor, 1992, str. 55). Pri tem moramo upoštevati, da (Lewis, 1995, str. 59):  
• se kupci vse bolj zavedajo alternativ v ponudbi in višanja standardov storitev, zato so 

njihova pričakovanja glede storitev in kvalitete višji ter so vse bolj kritični do kvalitete 
storitev; 

• višji nivoji izvedbe storitev vodijo v povečanje pričakovanj;  
• višja pričakovanja od zaznave pomenijo, da je kvaliteta storitev manj kot zadovoljiva, kar 

pa ne pomeni, da je kvaliteta storitev nizka; vse je odvisno predvsem od začetnih 
pričakovanj. 
Poudarek se je pri kvaliteti storitev upravičeno osredotočil na  kupce, saj za ocenjevanje 

kvalitete storitev velja, da so edini kriteriji, ki štejejo, tisti, ki jih določijo kupci. Vendar pa 
vodstvo potrebuje informacijo, kaj je potrebno storiti, da bo zagotovljena kvaliteta izvedenih 
storitev. Eden prvih, ki je opozoril na management pričakovanj, je bil Tom Peters (Caruana, 
Pitt, 1997, str. 605), ki je že leta 1988 govoril o tem, da moramo obljubljati manj kot lahko 
dosežemo ter presenetiti s storitvijo, ki je boljša od obljubljene. V tem razmišljanju, ki se 
sprva zdi logično, je premisleka vredno predvsem dejstvo, da pričakovanja kupcev izhajajo iz 
njihovih izkušenj ter da bo storitev, boljša od obljubljene, vplivala na povečana pričakovanja v 
prihodnosti. Zato je morda najboljša praktična rešitev za podjetja, da se storitev natančno 
ujema z obljubljeno. Po mnenju nekaterih raziskovalcev, bi morali pričakovanja presegati 
predvsem na področju izvedbe storitev in popravila v primeru napak. Izhodišča v 
managementu pričakovanj kupcev sta postavila avtorja Berry in Parasuraman leta 1991 
(Caruana, Pitt, 1997, str. 605-607), ko sta predlagala številne ukrepe, ki naj jih zagotovi 
vodstvo: 
• Kupcem naj prikaže realistično podobo storitev, tako na področju oglaševanja in drugih 

stikov s kupci, kot na področju cen in fizičnih zmogljivosti. 
• Posebej naj zagotovi zanesljivost izvedbe storitev, težiti mora k vodilnemu položaju na 

področju izvajanja storitev in vzpostavljanju kulture izvajanja storitev brez napak ter dobre 
izvedbe že prvič. Poudarjena je pozornost, ki jo morajo vodilni posvetiti posameznim 
zaposlenim, še posebej tistim, ki kontaktirajo neposredno s kupci. Ti se morajo posebej 
zavedati svoje vloge pri zagotavljanju zadovoljstva kupcev. 

• Učinkovito naj komunicira s kupci, saj je prav to podlaga dolgoročnega odnosa. 
• Zagotoviti mora odličnost zaposlenih pri izvedbi storitev. Pomembno je zadrževanje 

oziroma ohranjanje zaposlenih, kar je pogosto osnova za zvestobo kupcev. Glede na 
dejstvo, da kupci prihajajo v stik z zaposlenimi in ne z vodilnimi delavci, je zaznava 
kupcev odvisna od izkušnje kupcev z zaposlenimi. Zvesti kupci bodo povečali prihodke in 
prispevali k zmanjšanju stroškov ter s tem povečali dobiček, posledično pa bo to vplivalo 
tudi na zadrževanje zaposlenih kot posledico večjega zadovoljstva z delom. 

• Za primer napak mora izdelati učinkovit sistem njihove odprave. 
Različni avtorji so proučevali posamezne vidike kakovosti storitev, tako imenovane 

dimenzije kakovosti. Ne glede na različne definicije dimenzij kakovosti lahko ugotovimo, da 
vse slonijo na potrošniku, zato je kakovost storitev kompleksna in dinamična ter težko 
merljiva. Obsega več dimenzij, ki jih različni raziskovalci definirajo različno. Glede na to, da 
so bile dimenzije kakovosti predmet obsežnih raziskav skoraj dvajset let, danes obstaja vrsta 
definicij dimenzij kakovosti. Naj naštejemo le najvažneje. 
Lehtinen in Lehtinen (Lewis, 1995, str. 60) sta leta 1982 razlikovala: 
• kvaliteto procesiranja, ki jo kupci presojajo v času izvedbe storitev, ter 
• kvaliteto izida, kot sodbo o kvaliteti storitve po njeni izvedbi. 
Poleg tega sta razlikovala še : 
• kvaliteto fizičnih lastnosti (podpore storitev), 
• kvaliteto  odnosov (odnosi med kupcem in ponudnikom) ter 
• kvaliteto organizacije. 
Gronroos (Lewis, 1995, str. 60) je leta1984 obravnaval:  
• tehnično kvaliteto izida storitev, to je, kar kupec prejme, ter 
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• funkcionalno kvaliteto, to je način izvedbe storitev, skupaj z dimenzijo ugleda podjetja, ki 
je rezultat zaznave podjetja ponudnika storitev od kupca. 
Edvardsson (Lewis, 1995, str. 60) je skupaj z drugimi raziskovalci leta 1989 predstavil štiri 
dimenzije kakovosti, in sicer: 
• tehnično, 
• integrativno, 
• funkcijsko in 
• kakovost izida storitve. 
Doslej najpogosteje uporabljena razvrstitev je tista, ki jo navajajo Parasuraman, Zeithaml in 
Berry (Buttle, 1996, str. 9), ki so opredelili deset dimenzij kakovosti storitev. Te so: 
• zanesljivost, to je natančnost in korektnost pri opravljanju storitve; 
• odzivnost, to je pripravljenost v vsakem trenutku pomagati kupcu; 
• strokovnost, to je posedovanje ustreznih znanj in spretnosti za izvajanje storitev; 
• dostopnost, to je možnost kontaktiranja s ponudnikom storitev; 
• spoštljivost, to je prijaznost in upoštevanje stranke; 
• komunikacije, to je zmožnost razumljivega sporazumevanja s stranko; 
• verodostojnost, to je vrednost zaupanja in vere ter poštenost ponudnika storitev; 
• zavarovanje, to je osvobojenost od nevarnosti in dvoma; 
• razumevanje in poznavanje porabnikov, to je zanimanje za potrošnika;  
• otipljivost, to je fizično okolje, organizacija dela, oprema, zaposleni in njihova urejenost.  
Avtorji so kasneje na podlagi izsledkov številnih raziskav navedene dimenzije kakovosti 
skrčili na (Buttle, 1996, str. 9): 
• zanesljivost, 
• odzivnost, 
• zaupljivost (vključuje strokovnost, spoštljivost, verodostojnost in zavarovanje), 
• usmerjenost k porabniku (vključuje dostopnost, komunikacije in razumevanje porabnikov) 

ter  
• otipljivost. 
V svojem prispevku so Johnston, Silvestro in drugi raziskovalci (Lewis, 1995, str. 61) leta 
1990 definirali kar  petnajst dimenzij kakovosti, ki so jih razvrstili v kategorije: 
• higienikov, ki jih kupci pričakujejo, sicer bodo nezadovoljni; 
• poviševalnikov, ki vodijo do zadovoljstva kupcev, a njihovo neizvajanje ne bo nujno vodilo 

v nezadovoljstvo kupcev;  
• faktorjev dvojnega praga, kjer bo neizvajanje vodilo v nezadovoljstvo, izvedba nad 

določenim nivojem pa bo povečala zaznavno vrednost storitve in vodila v zadovoljstvo. 
 
3.2 Zadovoljstvo kupcev in vrednost 
 

Izvor besede zadovoljstvo ali “satisfaction” gre iskati v latinskem “satis”, ki pomeni “dovolj” 
in “facere”, ki pomeni “narediti ali izdelati” (Andreassen, 2000, str. 161). Iz besede same 
lahko sklepamo, da zadovoljstvo kupca dosežemo tedaj, ko zanj naredimo dovolj glede na 
njegova pričakovanja. Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot “splošno čustveno reakcijo 
kupcev, kot odziv na kupljeno storitev” (Bachelet, 1995, str. 81) ali kot “stopnjo človekovega 
počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka ali rezultatom in 
osebnimi pričakovanji” (Kotler, 1996, str. 40). Zaznano izvedbo opredelimo kot subjektivno 
ocenitev dejanske izvedbe, ki ustreza kupčevemu mnenju o stopnji odličnosti storitve, 
pričakovanja pa tako, kot smo navedli že pri obravnavi kakovosti, nastanejo na podlagi 
kupčevih preteklih nakupovalnih izkušenj, vpliva prijateljev in znancev, sporočil in obljub 
tržnikov ter konkurence. V primeru, da tržniki dvignejo kupčeva pričakovanja previsoko, je 
zelo verjetno, da bo kupec razočaran. Po drugi strani pa velja, da podjetje, ki postavi 
pričakovanja kupcev prenizko, ne pritegne dovolj kupcev, čeprav skoraj zagotovo zadovolji 
tiste, ki kupujejo pri njih. 
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Na podlagi opravljenih raziskav (Ganesh, Arnold, Reynolds, 2000, str. 84) lahko rečemo, 
da je najpomembnejša determinanta splošnega zadovoljstva kupcev storitev človeški faktor, 
zato je njegov pomen večji kot pomen drugih dejavnikov kakovosti, ki vplivajo na 
zadovoljstvo. 

Pomembna so še področja tolerance, ki so določena z razliko med željami in primernimi 
pričakovanji. Želeni nivo je tisti, ki si ga kupci želijo, primerna pričakovanja pa tisto, kar je 
primerno glede na zaznavo pričakovanega. Ta področja se razlikujejo med posamezniki, 
glede na  vrsto storitev in glede na izkušnje ter so navadno širša za izid storitve kot za 
procesne dimenzije storitev. Po drugi strani so ta področja ožja v primeru velike ponudbe in 
enostavne možnosti menjave ponudnika storitev, širša pa v primeru majhne ponudbe ali 
majhne možnosti izbire (Berry, 1995, str. 50). 

Kupec lahko doživi eno od treh stopenj zadovoljstva. Nezadovoljen je v primeru, da 
storitev ne dosega pričakovanja. Če storitev ustreza pričakovanju, je kupec zadovoljen, v 
primeru, ko storitev preseže pričakovanja, pa je kupec zelo zadovoljen, lahko celo navdušen. 

Pričakovanja kupcev pa so povezana z njihovimi potrebami. Razvrstitev potreb, kot jih je 
definiral Maslow (Macneill, 1994, str. 19), ter značilni dejavniki posamezne skupine potreb 
so: 
• fiziološke potrebe, kamor v zvezi s prodajo storitev sodijo predvsem pravične in razumne 

cene, obstoj garancije ter neškodljivost za kupca in okolje; 
• varnostne potrebe, kjer kupec ocenjuje predvsem varnost področja, v katerem  posel 

poteka, možnost parkiranja, odpiralne čase in podobno; 
• socialne potrebe, kjer gre za prijaznost zaposlenih, počutje kupca ter za zaznavo izdelka 

ali storitve prek prijateljev in znancev; 
• potreba po samospoštovanju, kjer kupec ugotavlja, ali ga zaposleni obravnavajo kot 

posameznika, ter odnos okolja do konkretnega nakupa;  
• samouresničitvena potreba, kjer gre za ugotavljanje, kako bo posamezna storitev dodala 

vrednost h kupčevi izkušnji ter ali je podjetje pripravljeno prilagoditi storitev kupčevim 
potrebam. 

Po ugotovitvah Maslowa si kupci ne prizadevajo za izpolnitev pričakovanj iz višjih skupin 
potreb, dokler niso zadovoljili potreb iz nižjih skupin. 

Nekateri avtorji ločijo zadovoljstvo od nezadovoljstva in trdijo, da nezadovoljstvo temelji na 
osnovnih kriterijih, ki so nujni za storitev. Zadovoljstvo temelji na kriterijih, ki so drugotnega 
pomena in ki jih kupec upošteva šele, ko so osnovni kriteriji izpolnjeni. Po drugi strani lahko 
rečemo, da gre le za razliko v pragu (Bachelet, 1995, str. 85). 

Glede na številne študije, ki so bile izvedene v ZDA, je povprečni delež kupcev, ki so 
nezadovoljni z nakupom 25 odstotkov, čeprav se od teh pritoži le 5 odstotkov kupcev. Od teh 
5 odstotkov nezadovoljnih kupcev, ki se pritožijo, jih je z rešitvijo pritožbe zadovoljnih le 
polovica. V povprečju zadovoljni kupec pove o dobrem izdelku ali storitvi trem, nezadovoljni 
pa z negativno izkušnjo seznani v povprečju kar 11 ljudi, zato se ustno izročilo o slabi 
izkušnji širi veliko hitreje kot tisto o dobri (Kotler, 1996, str. 479). 

Po drugi strani so raziskave pokazale, da so kupci, ki so najbolj razočarani, najboljši 
kupci. Kupci, katerih pritožbe so bile zadovoljivo rešene, postanejo podjetju bolj zvesti, kot 
tisti, ki niso bili nikdar nezadovoljni. Delež kupcev, ki bodo še naprej kupovali pri istem 
podjetju, je v primeru hitro in ugodno rešenih manjših pritožb 95-odstoten, v primeru večjih 
pritožb pa je 52-odstoten (Bly, 1993, str.152). Ne glede na hitrost rešitve pritožbe, bo v 
primeru ugodne rešitve pritožbe odstotek kupcev, ki bodo pri podjetju še nakupovali, 52, ko 
gre za manjše pritožbe, in 34, ko gre za večje pritožbe (Kotler, 1996, str. 479). 

Druga raziskava je v zvezi z razlogi kupcev, da ne kupujejo več izdelkov nekega 
proizvajalca, pokazala, da jih kar 68 odstotkov ne kupuje več tega izdelka zaradi odnosa   
lastnika, vodilnega ali zaposlenega (Macneill, 1994, str. 4). 

Glavni razlogi za nezadovoljstvo kupcev so običajno (Macneill, 1994, str. 10): 
• neizpolnjene obljube, 
• neučinkovitost storitev, 
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• nasprotujoča si sporočila zaposlenih, 
• slabi občutki kupca, kot da je žrtev v poslu, 
• napačne informacije  zaposlenih, 
• zamude in dolga čakanja pri izvajanju storitev, 
• pomanjkanje komunikacije zaposlenih s kupcem, 
• obravnavanje kupca kot nepoučenega in nepomembnega, 
• podcenjevanje drugih proizvodov ali storitev,  
• dvom v integriteto in poštenost zaposlenih.  

Nezadovoljnih kupcev ne smemo obravnavati kot težavo, temveč kot veliko priložnost. Če 
uspemo zadovoljiti zahtevne in natančne kupce, ki se največkrat pritožijo, ne bomo imeli 
težav z drugimi, spoznali pa bomo marsikatero šibko točko v procesu zagotavljanja storitev in 
jo poskušali odpraviti. Pogoj za uspeh pri nezadovoljnih kupcih je, da se osredotočimo na 
ohranitev kupcev in ne prodaje (Carr, 1990, str. 80). 

Kupci določajo vrednost na svoj način in če jih želimo zadovoljiti, moramo gledati na 
storitev z njihovega vidika. Kupci namreč kupujejo pričakovano vrednost, ne storitve, šele 
kasneje pa ugotovijo, ali so bila njihova pričakovanja prava. Če se po prodaji zgodi karkoli, 
kar nepričakovano poveča stroške ali zmanjša korist, se vrednost zmanjša in kupec postane 
nezadovoljen (Carr, 1990, str. 46). Kupčeve definicije vrednosti, ki jih zasledimo v strokovni 
literaturi so (Macneill, 1994, str. 10): 
• vrednost je nizka cena; 
• vrednost je to, kar kupec želi od izdelka; 
• vrednost je kvaliteta, ki jo dobimo za ceno, ki jo  plačamo; 
• vrednost je, kaj dobimo za tisto, kar smo dali. 

Z združitvijo teh štirih definicij lahko zaznano vrednost definiramo kot kupčevo splošno 
zaznavo uporabnosti storitve, ki je osnova za ceno, ki jo kupec plača. Pri tem velja, da je 
kupcu posredovana vrednost nekoliko bolj individualistična in osebna kot kakovost in je 
enaka razliki med celotno vrednostjo in celotnim stroškom z vidika kupca. 

Celotna vrednost  so vse koristi, ki jih kupec dobi od danega izdelka ali storitve (Kotler, 
1996, str. 38) in tako obsega (Carr, 1990, str. 39): 
• pričakovano korist, ki jo kupec išče, 
• predvideno korist, to je, kar kupec pričakuje, da bo dobil, a se tega trenutno še ne zaveda 

ter 
• dodatno korist, to je tisto, česar kupec ne ve, da je na razpolago in kar mu lahko 

zagotovimo. 
Celoten strošek v očeh kupca pa je več kot le denarni strošek, saj vključuje napore in 

težave, ki jih ima kupec, preden izdelek ali storitev dobi. Sestavljen je iz predvidenega 
porabljenega kupčevega časa, porabljene energije ter psihičnega napora. Kupec oceni te 
stroške skupaj z denarnimi, da si ustvari sliko o celotnih stroških, nato pa navadno kupi pri 
tistem podjetju, ki mu posreduje največjo vrednost. 

Ponudnik storitev lahko poveča celotno vrednost v očeh kupca na več načinov, v 
splošnem pa tako, da na različne načine (Kotler, 1996, str. 38): 
• poveča celotno vrednost z vidika kupca, 
• zmanjša kupcu nedenarne stroške ali 
• zniža ceno. 
Za večino podjetij sta primerni predvsem prvi dve možnosti, tretja pot, poskušati uspeti kot 
ponudnik z nizko ceno, pa se navadno pokaže kot najmanj učinkovit način diferenciranja. 
Največkrat se namreč v tem primeru pojavijo težave s slabo kakovostjo, nizko stopnjo 
zvestobe ter nizkim pragom za prestop kupcev k novim ponudnikom (Carr, 1990, str. 44). 
 
3.3 Razmerje med kakovostjo storitev, zadovoljstvom kupcev in vrednostjo 
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Več avtorjev je kvaliteto storitev opisalo kot nekakšno obliko odnosa, ki je povezan, a ni 
enak zadovoljstvu, ki je posledica primerjave med pričakovanji in zaznavo prejete storitve. 
Najpogostejša razlaga razlike med obema je bila, da je zaznana kvaliteta storitve oblika 
odnosa, dolgoročna celovita ocena, medtem ko je zadovoljstvo merilo posamezne 
transakcije (Cronin, Taylor, 1992, str. 55). V kasnejših raziskavah so pokazali, da 
zadovoljstva ne moremo opredeliti kot nekakšnega predhodnika kvalitete storitev, temveč 
obstaja nasprotna povezava. Kvaliteta je tako le eden od dejavnikov storitve, ki so pomembni 
za kupčevo zadovoljstvo (Caruana, Money, Berthon, 2000, str. 1338). Značilno je še, da 
(Caruana, Money, Berthon, 2000, str. 1338-1352): 
• so dimenzije kvalitete storitev specifične, sodba o zadovoljstvu pa ima širši obseg 

dimenzij, ki vključuje nekatere vidike kakovosti; 
• je za ugotavljanje zadovoljstva potrebna izkušnja s storitvijo, kar pri ugotavljanju kvalitete 

ni nujno; 
• pričakovanja pri kvaliteti storitev predstavljajo ideali, ki bi jih kupec pričakoval od 

odličnega podjetja, medtem ko se pričakovanja pri zadovoljstvu navezujejo na to, kaj 
kupec pričakuje, da se bo zgodilo;  

• zadovoljstvo lahko ugotavljamo na dveh nivojih, in sicer je to zadovoljstvo s posamezno 
transakcijo ali pa splošno zadovoljstvo;  

• nizka zaznana kakovost lahko rezultira v visokem zadovoljstvu s storitvami; kupci ne bodo 
nujno kupovali najvišje kakovosti storitev; priročnost, cena in razpoložljivost lahko 
povečajo zadovoljstvo brez dejanskega vpliva na kupčevo zaznavo kvalitete storitev. 
Glede na dejstvo, da je bilo konceptu vrednosti v literaturi marketinga storitev posvečene 

le malo pozornosti, nismo zasledili dokončne razlage o povezavi med vrednostjo in 
zadovoljstvom. Avtorji ugotavljajo le veliko verjetnost, da pomeni vrednost, tako kot kvaliteta 
storitev, za transakcijo specifičen vhod v zadovoljstvo (Caruana, Money, Berthon, 2000, str. 
1338-1352). 
 
3.4 Vpliv zadovoljstva kupcev na tržni delež, dobičkonosnost in zvestobo 
 

Na trgih, kjer odločajo kupci, in ponudba daleč presega povpraševanje, morajo prodajalci 
ponuditi sprejemljivo kakovostno storitev po primerni ceni. Vendar to še ni dovolj, saj se 
morajo podjetja, ki želijo uspeti na konkurenčnih trgih, osredotočiti predvsem na kupca. Za 
zadovoljnega kupca velja, da navadno (Kotler, 1996, str. 39): 
• kupi več storitev od drugih kupcev in ostane podjetju zvest dalj časa; 
• kupuje tudi storitve, ki jih podjetje šele uvaja; 
• hvali podjetje in njegove storitve ter tako o podjetju širi dober glas; 
• ne dopušča, da bi oglaševanje tekmecev vplivalo na spremembo ponudnika storitev; 
• ne gleda toliko na ceno storitev; 
• podjetju posreduje svoja opažanja in zamisli o storitvi; 
• pomeni za podjetje manjši strošek, saj so vsi posli že utečeni. 

Vpliv zadovoljstva kupcev na tržni delež je v splošnem pozitiven, saj velja, da se z 
zadovoljstvom uporabnikov širi dober glas, s tem pa narašča povpraševanje po storitvah, ki 
jih podjetje nudi. Pri tem si podjetje lahko prizadeva predvsem obdržati obstoječe kupce ali 
pridobiti nove na podlagi pozitivnih govoric (Bachelet, 1995, str. 77). 

Tudi dobičkonosnost je z zadovoljstvom kupcev v splošnem pozitivno povezana, kar pa ne 
velja vedno in povsod. Načeloma lahko rečemo, da na nekem nivoju kvaliteta storitev ustvari 
pozitivno zaznavo podjetja, kar vodi k zadovoljstvu kupcev, to pa v zameno spodbuja njihovo 
pripadnost. Ta vpliva na dobiček z zmanjšanjem stroškov iskanja novih kupcev in 
spodbujanjem dodatnih nakupov (Sviokla, 1993, str. 115). 

V preteklosti se je pogosto poudarjala pomembnost pridobivanja novih kupcev, kar je  
vplivalo na manjšo pozornost do obstoječih kupcev in njihovega zadovoljstva. Spoznanje, da 
je pridobivanje novih kupcev veliko dražje od obdržanja obstoječih glede na povečane 
stroške učenja in servisiranja, je miselnost spremenilo. Prav zvestoba kupcev je tista, ki ji  
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zato danes podjetja namenjajo največjo pozornost. V ta namen si prizadevajo obstoječe 
kupce čim bolje spoznati in jim postati bližji, da jim znajo pomagati in zaslužijo njihovo 
zvestobo. Na zvestobo kupcev pa vplivajo (Kavran, 2001, str. 226): 
• zadovoljstvo s prejeto storitvijo; 
• podoba, ki si jo ustvarijo o podjetju, ki storitev ponuja; 
• morebitne ovire za zamenjavo ponudnika storitev; 
• kritični dogodki, na katere podjetje nima vpliva; 
• situacijski vplivi;  
• včasih še želja po raznolikosti. 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da na zvestobo kupcev vpliva vrsta dejavnikov, vpliv 
podjetij pa je omejen le na nekatere, ki jim  morajo prav zato namenjati posebno pozornost. 

Naj navedemo še nekaj zanimivih empiričnih podatkov. Raziskave so namreč pokazale, 
da obstoječi kupec stane do 5-krat manj kot nov, 5-odstotno povečanje zvestobe pa lahko 
vodi v tudi do 100-odstotnega povečanja dobičkonosnosti (Whiteley, 1996, str. 153). Po drugi 
strani ocenjujejo, da podjetja v ZDA izgubijo do 50 odstotkov svojih kupcev v 5 letih, kar 
pomeni izgubo v poslovanju od 25 do 50 odstotkov (Ganesh, Arnold, Reynolds, 2000, str. 
165). 
 
Tabela 1: Povezava med stopnjo zadovoljstva in stopnjo zvestobe kupcev 
 

Stopnja zadovoljstva Stopnja zvestobe 
zelo zadovoljen 95% 
zadovoljen 65% 
niti zadovoljen niti nezadovoljen 15% 
nezadovoljen 2% 
zelo nezadovoljen 0% 
 
Vir: Kavran, 2001, str. 226. 
 

Iz tabele 1 lahko povzamemo splošno ugotovitev, da so le zelo zadovoljni kupci v veliki 
večini zvesti, več kot 50-odstotno stopnjo zvestobe pa lahko pričakujemo le še v skupini 
zadovoljnih kupcev. Na kupce, ki se ne morejo opredeliti vsaj kot zadovoljni v prihodnosti, 
skoraj ne moremo računati. Seveda navedena razmerja ne veljajo za vse dejavnosti in trge v 
enaki meri, upoštevamo pa jih lahko za dejavnosti z nizkimi stroški za zamenjavo ponudnika 
na konkurenčnih trgih razvitih držav, torej v pogojih, v kakršnih bodo v prihodnosti poslovale 
zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu. Poglejmo si še vpliv kakovosti storitev, 
zadovoljstva kupcev ter njihove zvestobe na dobiček podjetja, ki je prikazan na sliki 1. 
 
Slika 1: Vpliv kakovosti, zadovoljstva in zvestobe na dobiček  
 
  
 
 
 
 
 
 
Vir: Kavran, 2001, str. 227.          
3.5 Koncept in dejavniki, pomembni za zagotavljanje zadovoljstva kupcev 
 

V dosedanjih poglavjih smo opredelili in raziskali najpomembnejše pojme, povezane z 
zadovoljstvom kupcev, nismo pa ugotavljali, kako naj ponudniki storitev zagotovijo visoko 

Kakovost Zadovoljstvo Zvestoba
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stopnjo zadovoljstva kupcev. Okvir, ki je osnova za razvoj in uporabo strategije zadovoljstva 
kupcev, lahko razdelimo na tri faze (Nagel, Cilliers, 1990, str. 7-9). 
1. Konceptualizacijo, v kateri z osnovnimi izrazi opišemo aktualno stanje, ki je osnova za 

znanstveno raziskovanje. V tej fazi se osredotočimo na določanje dejavnikov, 
pomembnih za  zadovoljstvo kupcev in na osnovanje merilnega instrumenta. 

2. Pozicioniranje, v katerem moramo vzpostaviti pravilen odnos do zadovoljstva kupcev. 
Sistemski pristop zagotavljanja zadovoljstva kupcev upošteva osnovni princip, da  
kupčevega zadovoljstva ne moremo doseči s koncentracijo na enem samem področju 
organizacije. Kaj dosežemo, je odvisno predvsem od tega, kako so posamezne akcije na 
posameznih področjih izvedene in kako so skupno vodene. Pogosto je potrebna 
sprememba v strukturi organizacije, ki mora potekati najkasneje z uvedbo strategije 
popolnega kupčevega zadovoljstva. Posebej se v tej fazi ukvarjamo z definiranjem 
kupčevega zadovoljstva kot enega od osnovnih ciljev podjetja, pozicioniranjem tega 
znotraj obstoječih strategij, načrtovanjem in planiranjem organizacijske strukture za 
uvedbo strategije in njenih elementov. Potrebno je še vzpostaviti mehanizme, ki naj 
zagotovijo optimizacijo podjetja v celoti ter določiti odgovorne za različne elemente 
strategije. 

3. Operacionalizacijo, ki zajema razvoj ustreznega merilnega orodja; ta naj omogoči 
pridobivanje zanesljivih podatkov o specifičnih fenomenih, poleg tega pa še uporabo in 
uveljavitev strategije. Zaradi povečane spremenljivosti je poslovodenje sprememb 
postalo pomemben del uspešne strategije. Zadnja faza tako integrira razvoj merilnega 
instrumenta, organizacijskega razvoja in dolgoročnega zagotavljanja kupčevega 
zadovoljstva v program, katerega cilj je maksimiranje dolgoročnega potenciala podjetja, 
da vzpostavi in vzdržuje konkurenčno prednost na področju zadovoljstva kupcev. 

Včasih so v podjetjih gledali na zadovoljstvo kupcev kot na program, ki ga lahko 
uresničimo v nekaj mesecih ali v letu dni. Danes vemo, da bomo uspešni le, če se bomo 
zadovoljstvu kupcev posvečali stalno, dan za dnem. Zahteve in želje kupcev se namreč 
spreminjajo; ko se kupci navadijo na določen nivo storitve, si želijo več. Visoki standardi 
danes bodo na marsikaterem področju postali nizki standardi v prihodnjih letih. Pomembno je 
stalno izboljševanje, ki je nuja, če ne želimo zaostati za konkurenco. Izboljšave so tudi 
pomemben motivator, ki je izziv za vsakogar v podjetju, saj omogoča kreativnost in jemanje 
pobud ter omogoča osebni razvoj zaposlenih. Prav vodilni in zaposleni pa so ključni dejavnik 
pri zagotavljanju zadovoljstva kupcev. 

V podjetju, ki si želi zadovoljnih kupcev, se mora prav vsak zaposleni zavedati, da je 
kupec najpomembnejši. Temu razmišljanju sledi tudi uveljavljanje filozofije obrnjene 
piramide, v kateri so najpomembnejši kupci, tem pa sledijo tisti zaposleni, ki jih neposredno 
servisirajo. Srednje vodstvo podpira zaposlene pri praktičnih vprašanjih, najvišje vodstvo pa 
odloča o usmeritvah in viziji podjetja v prihodnosti. Vsak zaposlen v takem podjetju se mora 
usmeriti ne le v pravilno izvajanje storitev, temveč v izboljševanje storitev, za kar pa mora biti 
ustrezno usposobljen, cenjen, motiviran in nagrajen. Vpliv vodstva je zato kritičen v 
doseganju visokih standardov zadovoljstva kupcev, potrebna sta navdušenje in spodbuda   
vodstva kot tudi zavezanost usposabljanju in razvoju. Pomembno je zavedanje, da so 
možnosti za povečanje zadovoljstva kupcev neomejene (Freemantle, 1993, str. 123-126). 

 Izboljšave, usmerjene v zagotavljanje zadovoljstva kupcev, običajno vplivajo na 
povečanje sredstev, ki jih moramo investirati predvsem v tehnologijo, usposabljanje 
zaposlenih in sistem nagrajevanja, vendar navadno stroški v teh podjetjih kljub temu niso 
višji od stroškov konkurentov (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, str. 10). 

V nadaljevanju  bomo predstavili najpomembnejše dejavnike in njihov pomen pri 
zagotavljanju zadovoljstva kupcev. 
a) Zavezanost vodstva zadovoljstvu kupcev 

 
Najpomembnejša naloga najvišjega vodstva v procesu zagotavljanja zadovoljstva kupcev 

je brezkompromisna zavezanost temu cilju, ki mora biti jasno posredovana vsem drugim 
zaposlenim. To mora biti razvidno iz vsakega njihovega dejanja in ukrepa v vsakdanjem 
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poslovanju. V primeru, da v vodstvu vsi niso dovolj zavezani temu cilju, pride do 
nasprotujočih si signalov, sporočanih znotraj organizacije, ki negativno vplivajo na ta cilj. 
Lahko rečemo, da sta zadovoljstvo in zvestoba kupcev primarni cilj podjetja ali pa nista, 
kompromis ni mogoč (Carr, 1990, str. 130). 

Glavna znamenja naravnanosti vodilnih v storitvenih podjetjih na zadovoljstvo kupcev so 
(Horovitz, Panak, 1997, str. 68): 
• odnos do sodelavcev, ki se morajo počutiti dobro sprejeti; 
• veliko časa, posvečenega strankam in njihovim problemom; 
• nagrajevanje po dosežkih glede na pozornost do strank; 
• poudarjanje vprašanja zadovoljstva kupcev in spodbujanje zaposlenih k izboljšavam; 
• razporeditev sredstev, ki kaže, da je zadovoljstvu kupcev namenjen pravi delež;  
• osebna navzočnost povsod, kjer se kaj dogaja v zvezi z zadovoljstvom kupcev.  

Svojo zavezanost morajo vodilni sporočati zaposlenim prek jasno oblikovane vizije in 
strategij za njeno doseganje. Vizija mora biti jasna in predstavlja ideal, ki ga želi podjetje v 
prihodnjih letih doseči. Zaposlene mora izzivati, da postanejo najboljši (Zeithaml, 
Parasuraman, Berry, 1990, str. 5), posebej pomembna pa je možnost razvoja vizije 
(Freemantle, 1993, str. 69-71). 

Viziji morajo slediti jasni in merljivi cilji, ki so predvsem odvisni od vrste storitev, ki jih 
podjetje opravlja. Zajemati morajo vse, z vidika kupca pomembne dejavnike storitve, čeprav 
postavitev preveč ciljev ne omogoča osredotočenja na posamezen cilj. V podjetjih zato 
navadno izločijo cilje, ki so najpomembnejši za zadovoljstvo kupcev in si šele po doseženem 
napredku pri teh postavijo dodatne cilje. Podjetje se mora pred postavitvijo ciljev odločiti, kaj 
bo osnova za njeno konkurenčno prednost, saj je izboljševanje storitev navadno povezano z 
določenimi stroški, kupec pa bo za storitev pripravljen plačati več le, če mu bo dejansko 
pomenila več od osnovne. Znotraj oddelkov vodje na podlagi širših ciljev podjetja oblikujejo 
še specifične cilje glede na njihov pomen za kupce (Freemantle, 1993, str. 75-79). 
 
b) Organizacijska kultura 
 

Organizacijsko kulturo lahko opredelimo kot celoto vrednot, obnašanja in načinov 
komuniciranja, ki ga sprejemajo vsi zaposleni (Horovitz, Panak, 1997, str. 23). Njena 
osnovna značilnost je, da ne more biti predpisana ali postavljena, saj predstavlja celoto 
vrednot in mnenj, ki jih vodilni izkazujejo direktno ali indirektno, vključuje pa tudi reakcije 
drugih zaposlenih na ta obnašanja (Freemantle, 1993, str. 81). 

Kultura ima vlogo usmerjevalca in vodi zaposlene v isto smer. Po mnenju vodilnih v 
podjetjih, ki so znana po uspešnem zagotavljanju zadovoljstva kupcev, je organizacijska 
kultura najpomembnejši dejavnik zagotavljanja zadovoljstva. Ključna je vloga vodilnih, ki 
dajejo zgled obnašanja, enotnost delovanja pa zagotavlja uniformnost storitve in usklajenost. 
Veliko pomembnejšo vlogo od besed imajo tu dejanja in obnašanje. Najvišji v vodstvu imajo 
pomemben vpliv na organizacijsko kulturo, saj nekaj nasprotujočih si besed in odločitev 
lahko kritično vpliva na podjetje in namesto želene organizacijske kulture ustvari kulturo 
nezaupanja in neaktivnosti v celotnem podjetju. Pogosto se vodilni ne zavedajo vpliva, ki ga 
ima njihovo obnašanje na ključno kulturo v podjetju (Freemantle, 1993, str. 81-83).  

Razvoj organizacijske kulture se začne s seznanjanjem zaposlenih z vrednotami družbe, 
za kar so potrebni vidni posamezniki v podjetju. Ti predstavljajo vrednote in kulturo, ki jih 
podjetje želi dolgoročno prevzeti. Pomembne so še komunikacije, prek katerih vodstvo 
posreduje svoje videnje bodočega delovanja podjetja. Strategija zadovoljstva kupcev je 
odlična priložnost za vzpostavitev močne pozitivne kulture, potrebne za uspeh. Da bi to 
dosegli, morajo vodstveni delavci in drugi zaposleni razmišljati o zadovoljstvu kupcev kot o 
najpomembnejšem cilju. Ob sprejemanju odločitev se morajo vedno vprašati, kakšen bo  
vpliv na zadovoljstvo kupcev, kar spodbuja tudi druge zaposlene k takemu razmišljanju 
(Freemantle, 1993, str. 81-83).  
 
c) Notranje in zunanje komunikacije 
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Podjetja, znana po kvalitetnih storitvah in zadovoljnih kupcih, v splošnem veliko 

komunicirajo. Ločimo notranje komuniciranje, s katerim si podjetja pomagajo pri motiviranju 
zaposlenih, obveščanju o uspehih in neuspehih ter pri zagotavljanju pravilnega razumevanja 
ciljev in nalog vsakega zaposlenega. Navzven komunicirajo zato, da bi kupci razumeli, 
kakšne storitve jim ponujajo, ter tako usmerjajo njihova pričakovanja (Horovitz, Panak, 1997, 
str. 73-93). 

Razvoj zunanjih komunikacij se začne s stopnjo, v kateri spodbudimo kupca, da pokliče v 
primeru težav, prek stopnje, v kateri ponudnik storitev občasno kontaktira s kupcem, da ga 
obvesti o dodatnih storitvah, do stalnega sodelovanja ali partnerstva (Whiteley, 1993, str. 
53). V primeru, da podjetje uspe s kupci vzpostaviti uspešno dvosmerno komunikacijo, se 
lahko vnaprej pripravi na njihova spremenjena pričakovanja ter na ta način dosega 
konkurenčno prednost. 

Tržne raziskave o komunikacijah kažejo, da je 50 do 70 odstotkov nakupov rezultat 
prijateljskih nasvetov (Macneill, 1994, str. 44), zato komunikacijsko orodje, ki pospešuje 
prenašanje dobrega glasu, lahko pomembno vpliva na pozitivne rezultate poslovanja. 
Širjenje dobrega glasu lahko podjetja dosegajo s tem, ko pri kupcih vzbudijo ponos, da so 
odjemalci podjetja ali z uporabo razpoznavnih znakov podjetja. Raziskave so tudi pokazale, 
da v osebnih komunikacijah le 20 odstotkov sporočila prenesemo prek besed, 45 odstotkov z 
glasom, kar 35 odstotkov pa s telesom (Macneill, 1994, str. 44). 

Komuniciranje igra še posebej pomembno vlogo, ko je podjetje v težavah, med uvajanjem 
programa kakovosti ali nove strategije. V teh primerih morajo podjetja zaposlene in kupce 
stalno obveščati o ciljih in poteku programa sprememb. Z obsežnimi komunikacijami tako 
kupce obveščajo o doseženem napredku, v podjetju pa zmanjšujejo občutek negotovosti 
med zaposlenimi (Horovitz, Panak, 1997, str. 73-93).  
 
d) Storitvena strategija 
 

Storitvena strategija pomeni domiselno posredovanje storitev na način, ki podjetju 
zagotavlja konkurenčno prednost. Oblikovanje uspešne storitvene strategije navadno ni 
enostavno in zahteva najprej ugotovitev potreb in pričakovanj kupcev po izoblikovanih 
segmentih, nato pa komuniciranje strategije potencialnim kupcem. Pri razvoju strategije 
moramo (Horovitz, Panak, 1997, str. 105-141): 
• ponovno razmisliti o poslovanju s stališča koristi za kupce; 
• določiti tiste elemente storitve, ki naj bi bili podlaga za vodilni položaj podjetja;  
• ugotoviti, ali je možno znižanje stroškov ob hkratnem izboljšanju storitve. 

Pri določanju tistih elementov storitve, ki naj bi bili podlaga za vodilni položaj, se moramo 
navadno osredotočiti na dejavnost, ki jo podjetje opravlja. V primeru zavarovalnice lahko 
rečemo, da sta daleč najpogostejša stika uporabnika zavarovalnih storitev z zavarovalnico 
ob sklenitvi zavarovalne pogodbe in ob vložitvi zavarovalnega zahtevka. Priložnost za 
razlikovanje se v fazi prodaje storitev kaže pri ugotavljanju tveganja, torej analizi, kaj in za 
kakšne nevarnosti ima kupec zavarovano, v stikih s kupcem ali v hitrosti. Še več možnosti 
ponuja obravnavanje zavarovalnih zahtevkov. V splošnem namreč velja, da so v večini 
zavarovalnic ustrežljivi ob sklepanju zavarovalne pogodbe, ob vložitvi zavarovalnega 
zahtevka pa se ne trudijo biti prijazni in učinkoviti. Priložnost za razlikovanje se v tej fazi 
poleg tega ponuja še pri hitrosti obravnave zavarovalnih zahtevkov, pri enostavnosti 
postopka ali dodatnih ugodnostih, kot je pravna pomoč (Horovitz, Panak, 1997, str. 105-141). 

Možnost za razlikovanje je še osvojiti vodilni položaj in hkrati obvladovati stroške. V 
storitvenih dejavnostih je nižanje stroškov zaradi ekonomije obsega ponavadi neznatno, zato 
je eden od ključev za uspešno zniževanje stroškov analiza verige dodanih vrednosti. S to 
metodo ugotavljamo, katere so za kupca storitev pomembne dejavnosti in katere ne. V 
primeru zavarovalnic so na tem področju posebej zanimivi storitveni paketi in avtomatizirano 
poslovanje, ki lahko hkrati znižata stroške poslovanja in povečata zaznavno vrednost storitve 
(Horovitz, Panak, 1997, str. 105-141).  
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e) Informacijska tehnologija 
 

Z vidika kupcev lahko z uporabo informacijske tehnologije povečamo vrednost storitev 
predvsem na dva načina, in sicer z zbiranjem in obdelovanjem informacij, ki jih uporabljamo 
v njihovo korist ter s povečano učinkovitostjo in hitrostjo izvedbe. Učinkovit informacijski 
sistem omogoča zaposlenim, da se usmerijo na odnos do kupca in ne izgubljajo 
dragocenega časa z iskanjem dokumentacije. Omogoča še kakovostnejše analize in 
takojšnjo odpravo napak ter boljše poznavanje strank. Navadno sodeluje s kupcem več 
zaposlenih iz podjetja in če ima vsak od njih prek informacijskega sistema možnost vpogleda 
v dotedanje komunikacije, lahko glede na prejšnje dogajanje bolje in hitreje pomaga kupcu. 
Informacijsko tehnologijo uporabimo predvsem, da zagotovimo (Horovitz, Panak, 1997, str. 
143-165): 
• večjo pozornost do kupcev, kar vpliva na njihov občutek, da so cenjeni; 
• obogatitev storitve, kar omogoča boljše servisiranje kupcev; 
• odpravo dvomov v pravočasnost in pravilnost izvedbe storitve; 
• pridobivanje povratnih informacij za izboljšanje storitev. 

Glede na pričakovanja in želje kupcev moramo pozornost pri razvoju informacijskega 
sistema usmeriti na tisto področje, ki je za kupce najbolj kritično in lahko največ prispeva k 
zaznavni vrednosti storitve pri kupcih. 
 
f) Srednje vodstvo 
 

Srednje vodstvo ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju zadovoljstva kupcev, 
predvsem pri spodbujanju zaposlenih za doseganje ciljev, postavljenih od najvišjega vodstva, 
in pri oblikovanju ciljev znotraj delovnega področja, ki ga vodijo. Pomembna je še njegova 
vloga pri razporejanju virov in nadzoru uresničevanja ciljev. Z zaposlenimi mora vzpostaviti 
dvosmerno komunikacijo, ki po eni strani zagotavlja dobro obveščenost zaposlenih o ciljih, 
prednostnih nalogah in dosežkih, po drugi strani pa obveščenost vodij o težavah in željah 
kupcev. Zadovoljstva kupcev ne moremo ločiti od zadovoljstva zaposlenih. Le zaposleni, ki 
se počutijo cenjene in za katere v podjetju skrbijo, bodo zagotavljali storitve, s katerimi bodo 
zadovoljni tudi kupci. Srednji vodje morajo zato poskrbeti za visoke standarde na vseh 
področjih v podjetju, tako pri usposabljanju, komuniciranju, delovnih sredstvih in informacijah, 
ki jih zaposleni potrebujejo, da lahko učinkovito poslujejo s strankami. Zaposlenim morajo 
zagotoviti prijetno delovno okolje in ustrezen urnik, jih spodbujati in pomagati, jim prisluhniti 
in jih obveščati o njihovi uspešnosti (Freemantle, 1993, str.102-104). Pogosto se vodje ne 
zavedajo, da je proces nagrajevanja prav tako pomemben kot nagrada sama. Vsak vodja 
mora določiti način nagrajevanja glede na dosežke, kjer ni nujno, da gre za formalno 
določene nagrade. Priložnosti za nagrajevanje so pohvale strank, dosežki, ugotovljeni z 
anketnimi raziskavami, izboljšave storitev, dosežki posameznih ciljev in podobno. 
Pomembno je, da se vodje zavedajo pomena nagrajevanja, čeprav gre le za pohvale. Večja 
kot je vrednost nagrade, bolj je pomembno, da so merila objektivna in poštena, vendar je 
bolje kot podeljevanje nagrad velikih vrednosti razširiti krog tistih, ki so nagrade deležni. 
Vodje ne potrebujejo podjetja, da ustvari formaliziran pristop do nagrajevanja, sami morajo 
poskrbeti za nagrajevanje zaposlenih na najprimernejši način (Freemantle, 1993, str.116-
118). Tako kot zadovoljstvo kupcev s storitvami najlaže ugotavljamo prek kupcev samih, 
oceno svoje učinkovitosti in uspešnosti srednji vodje najlaže pridobijo od podrejenih. 
 
g) Zaposleni 
 

Čeprav teorija ponudbe in povpraševanja predvideva, da neosebna nakupna transakcija 
ustreza sečišču ponudbe in povpraševanja na trgu, to nikdar ni povsem veljalo, še manj pa 
velja s povečano kompleksnostjo storitev (Sviokla, 1993, str.39). V storitveni dejavnosti je 
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namreč zadovoljstvo kupcev v veliki meri odvisno od procesa izvedbe storitev, v katerem 
igrajo ključno vlogo zaposleni (Danaher, Mattsson, 1994, str.14). 

Učinkoviti zaposleni, ki delajo neposredno s strankami, se morajo: 
• osredotočiti na kupca in ga obravnavati kot posameznika; 
• zavedati, da si morajo naklonjenost in zaupanje kupcev zaslužiti; 
• potruditi, da na storitev gledajo z vidika kupca;  
• zavedati, da so prav oni tisti, ki lahko podjetju prinesejo uspeh. 

Rezultat prizadevanj zaposlenih bo večja potrpežljivost in tolerantnost kupcev do 
morebitnih napak pri izvedbi storitev, kar bo bistveno vplivalo na zaznavno vrednost storitve. 
Zato je zelo pomembno, koga bodo v podjetju izbrali za to zahtevno nalogo, kako ga bodo 
usposabljali, motivirali in zanj skrbeli. Pogosto velja, da je obseg vloženega truda v 
kadrovanje in usposabljanje prvi kazalec usmerjenosti podjetja k zadovoljstvu kupcev. 

Namen kadrovanja je izbira ljudi, ki imajo zmožnosti za opravljanje dela, z izobraževanjem 
in usposabljanjem pa v podjetjih te možnosti spremenijo v resnične sposobnosti. Oba vidika 
sta pomembna, saj nobeno usposabljanje ne pomaga, če ni potencialnih zmožnosti, teh pa ni 
enostavno izkoristiti, če zaposlenih ne spodbujamo z izobraževanjem in usposabljanjem. Pri 
zaposlovanju se pogosto ugotavljata le formalna izobrazba in tehnične veščine kandidatov, 
povsem pa se zanemarjajo sposobnost sodelovanja s strankami, razumevanje njihovih 
potreb in sprejemanje pobude. Zavedati se moramo, da se zadovoljstvo kupcev začne z 
zaposlovanjem ljudi, ki pomenijo izjemno vrednost za potrošnika. Iskrenost, poštenost, 
zadržanost, skromnost, komunikacijske spretnosti, sposobnost poslušanja, občutljivost, 
razumevanje, toleranca in sprejemanje pobude morajo biti najpomembnejše lastnosti 
zaposlenih, ki opravljajo storitve. Teh lastnosti pa ni enostavno ugotavljati, zato morajo 
podjetja v kadrovanje vključiti več ljudi, od kadrovske službe in vodij znotraj podjetja do 
zunanjih strokovnjakov s področja kadrovanja. Kadrovanje zahteva veliko časa in naporov ter 
lahko pomeni precejšen strošek za podjetje, ki pa je navadno bistveno nižji od stroška 
izgubljenih kupcev zaradi njihovega nezadovoljstva s storitvami (Freemantle, 1993, str. 110). 
Po drugi strani mora podjetje za pridobitev najboljših biti pripravljeno nuditi  stimulativen 
zaslužek in osebni razvoj. 

Pogosto je za podjetja izobraževanje in usposabljanje celo pomembnejše od zaposlovanja 
in je odločilen dejavnik uspeha. Celovit koncept usposabljanja je oblikovan z namenom, da 
zaposlene seznani tako s temelji filozofije in splošne politike podjetja ter posebej s skrbjo za 
kupca kot da jih pripravi na izpolnjevanje različnih delovnih nalog v skladu s postavljenimi 
standardi. Poleg pridobivanja aktualnega znanja morajo pri usposabljanju usmeriti pozornost 
na boljše poznavanje podjetja, v čem se razlikuje od konkurence, kdo v podjetju kaj dela ipd. 
Zaposlene morajo v podjetju naučiti komuniciranja in ravnanja s strankami, kar jim omogoča 
izostritev občutka za pričakovanja kupcev. Posebej se morajo posvetiti tehnikam 
telefoniranja, telesne govorice, obravnavanja kupčevih pritožb in korespondence. 
Usposabljanje se ne dogaja le v učilnici, saj se lahko največ naučimo od mentorjev, z 
opazovanjem drugih in izmenjavo izkušenj, z logičnim sklepanjem in podobno. Zato je 
pomembno kroženje po različnih delovnih mestih ter prirejanje srečanj za izmenjavo izkušenj 
(Horovitz, Panak, 1997, str. 229-251). Potreben je še razvoj pristopa, ki temelji na teamih, v 
katerem vsak pomaga vsakomur. Kupca bo tako v primeru odsotnosti sodelavca postregel 
vsak član teama, ne glede na to, s kom kupec običajno kontaktira (Freemantle, 1993, str. 98-
100). Usposabljanje zaposlenim potrdi pravilnost njihovega obnašanja ter jih stimulira. 
Pomaga jim pridobiti oseben ponos za zagotavljanje zadovoljstva kupcev in ustvari 
zavedanje, da podjetje resnično ceni njihov vsakodnevni napor pri zadovoljevanju kupcev. 
Usposabljanje daje zaposlenim tudi zaupanje v resnično zavezanost podjetja zagotavljanju 
zadovoljstva kupcev, kar jih močno motivira (Freemantle, 1993, str. 111-115). 

Poleg zunanjih kupcev, ki od podjetja kupujejo storitve, poznamo tudi notranje kupce, to 
so oddelki in zaposleni, ki zagotavljajo storitve eden drugemu. Zadovoljstvo zunanjih kupcev 
je tesno povezano z zadovoljstvom notranjih kupcev, zato se mora strategija zagotavljanja 
kupčevega zadovoljstva osredotočiti ne le na zunanje ampak tudi na notranje kupce. Če se 
tako osredotočimo na zadovoljstvo posameznega zaposlenega, lahko ugotovimo, da je to 



 
 
 
pomemben faktor človeške motivacije. V Maslowi lestvici potreb (Bergman, 1994, str. 294) si 
od osnovnih fizioloških potreb sledijo potreba po varnosti, socialne potrebe, potreba po 
uveljavitvi ter potreba po samoizpolnitvi. Herzbergova teorija motivacije (Bergman, 1994, str. 
294) pa predpostavlja, da je vpliv disatisfaktorjev na zadovoljstvo zelo omejen v primerjavi z 
vplivom satisfaktorjev. Upoštevajoč obe navedeni teoriji, tako ugotovimo, da je vpliv 
nekaterih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih vse pomembnejši, vpliv drugih pa vse 
manjši. Občutek svobodne izbire, kreativnost, odgovornost ter teamsko delo so vse 
pomembnejši elementi, denarno nadomestilo in drugi faktorji iz skupine nižjih potreb po 
Maslowu pa igrajo manj pomembno vlogo pri motivaciji (Bergman, 1994, str. 294).  

V storitvenih podjetjih je zato predvsem potrebno zagotoviti sodelovanje, ki temelji na 
sedmih stebrih in predpostavlja, da (Bergman, 1994, str. 294): 
• zaposleni verjamejo v isti cilj, večji od individualnih ciljev, vizijo oblikujejo vsi zaposleni; 
• zaposleni želijo prispevati k rešitvi, vključenost v odločanje pa vodi k uspehom; 
• so notranji kupci enako pomembni kot zunanji; 
• je potrebno spodbujati sodelovanje in raziskovalen pristop ne pa prepričevalnega; 
• učinkovito uporabljajo teame z ustrezno povezavo teama z drugimi deli podjetja; 
• je organizacijska struktura podrejena kupcem in ne vodstvu; 
• obstaja infrastruktura za učinkovito horizontalno delovanje.  

Na sliki 2 je odnos, ki naj ga ima podjetje do kupcev, prikazan s ciklusom uspeha in 
ciklusom neuspeha, ki ju je predstavil profesor Leonard Schlesinger (Toman, Putanec, 1995, 
str. 13) iz Harvarda. Oba ciklusa se začneta z zaposlenimi, iz sredine. 

Ciklus uspeha se v družbah, ki usposabljajo, motivirajo in uspevajo zadrževati zaposlene, 
kaže kot mnogo boljši odnos do kupcev, zvestoba zaposlenih tu vodi k zvestobi kupcev. 
Popolno nasprotje se kaže v ciklusu neuspeha, kjer dolgočasna, slabo plačana delovna 
mesta z omejenimi pooblastili vodijo k nezadovoljnim in nezvestim kupcem (Toman, 
Putanec, 1995, str. 13). 
 
Slika 2: Ciklus uspeha 
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Vir: Toman, Putanec, 1995, str. 12. 
h) Merjenje in nadziranje 
 

Podjetje, ki želi zagotavljati zadovoljstvo kupcev, si mora na tem področju postaviti jasne 
cilje, dosežke meriti in ugotavljati njihovo ustreznost. Merjenje zadovoljstva kupcev podjetju 
omogoča (Freemantle, 1993, str. 94-96): 
• povečanje zavesti o zadovoljstvu kupcev; 
• spremljanje položaja glede na določene referenčne točke; 
• ugotavljanje homogenosti; 
• spoznavanje prednosti in pomanjkljivosti; 
• usmerjanje prizadevanj; 
• spremljanje napredka;   
• količinsko izražanje dosežkov. 

Z merjenjem želijo podjetja predvsem ugotoviti, kaj si kupci želijo in kako so uspešna pri 
zadovoljevanju njihovih potreb. Zato morajo v podjetjih pri merjenju uporabiti merila, ki 
natančno odsevajo pričakovanja kupcev. Določiti morajo tudi pomembnost posameznih 
dejavnikov za kupce in pri analizi upoštevati njihov pomen. Referenčni točki sta želeno in 
sedanje stanje, ki ga ugotavljajo v prvem merjenju. Nato si postavijo cilje glede na želeno 
stanje in sprejmejo ustrezne ukrepe. Merjenje morajo ponavljati redno in pogosto, analize pa 
opravljati takoj po merjenju, da zagotovijo aktualnost podatkov o napredku pri zagotavljanju 
zadovoljstva kupcev. V primeru zvišanja pričakovanj strank, morajo zvišati tudi referenčne 
točke. 

V podjetju morajo višji vodje ustvariti etiko, ki podpira povratne informacije, te analizira in 
daje rezultatom velik pomen. Seznanjanje zaposlenih z rezultati je kritično, če želimo 
zagotoviti njihovo zavezanost zagotavljanju zadovoljstva kupcev. Zelo pomembno je, da tudi 
sodelujoče kupce obvestimo o spremembah, ki jih uvedemo v poslovanje na podlagi zbranih 
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podatkov o njihovem zadovoljstvu. Vključevanje kupcev v zagotavljanje povratnih informacij 
je namreč pomembna pot dolgoročnega zagotavljanja kupčeve zvestobe podjetju. Kupci si 
želijo biti všečni organizaciji, katere storitve uporabljajo, zato želijo, da je njihovo mnenje 
zaželeno in upoštevano (Freemantle, 1993, str. 94-96). 

Merjenje in nadzor morata postati eden najpomembnejših vidikov prizadevanja družbe za 
kakovost. Na podlagi opravljenih raziskav (Horovitz, Panak, 1997, str. 178) je bilo 
ugotovljeno, da je za podjetje v začetni fazi zagotavljanja zadovoljstva primeren cilj doseči 
vsaj 85-odstotno zadovoljstvo kupcev, saj je sicer vpliv negativnih govoric nezadovoljnih 
kupcev močnejši od vpliva pozitivnih. Cilj podjetja doseči 85-odstotno zadovoljstvo pri tem 
pomeni, da mora vsaj 85 odstotkov vprašanih na vprašanje o zadovoljstvu odgovoriti z 
ocenami, višjimi od vključno 7 na 10-stopenjski lestvici, le 5 odstotkov pa jih lahko podjetje 
oceni z oceno 5 ali manj (Horovitz, Panak, 1997, str. 178). 

Merjenje je lahko  tudi pomembno motivacijsko orodje in osnova za nagrajevanje. Pri tem 
je pomembno, da uravnotežimo nagrajevanje po rezultatih in po doseženem napredku, saj 
sicer lahko dosežemo neželene učinke. Pomembno je tudi ocenjevanje oddelkov in 
podružnic, kar pozitivno vpliva na tekmovalnost med njimi. Edino merilo za ugotavljanje 
uspešnosti vodij oddelkov in podružnic mora postati doseženi nivo zadovoljstva kupcev, 
podobno pa mora veljati tudi za druge zaposlene (Horovitz, Panak, 1997, str. 167-192). Pri 
postavljanju meril uspešnosti je pomembno, da so za vsakega zaposlenega določeni jasni 
cilji in standardi, vključno s sistemi njihovega nadzora. Najbolje je, da pri njihovi opredelitvi 
sodelujejo vsi zaposleni, ki se morajo zavedati pomena izpolnjevanja ciljev za uspešnost 
poslovanja podjetja. Individualni cilji morajo biti enostavni, merljivi, ne smemo jih vključiti več 
kot 3 ali 4 hkrati. Le v primeru postavitve jasnih meril imajo zaposleni vanje zaupanje, saj 
vedo, kaj je potrebno spremeniti, da bodo za spremembe pohvaljeni (Freemantle, 1993, str. 
105-107). Enako pomembno, čeprav težje, je poleg merljivih ciljev nadzirati odnos 
zaposlenih do kupcev, saj je prav ta pogosto ključen za kvalitetni preskok pri zagotavljanju 
zadovoljstva kupcev. Posebno pomemben je nadzor na mestih, kjer se zaposleni srečujejo s 
strankami. Tu lahko uporabimo način naključnih preverjanj odnosov zaposlenih do kupcev za 
ugotavljanje njihove zavezanosti zadovoljstvu kupcev (Freemantle, 1993, str. 119-122). 
Podrobneje si bomo načine in možnosti za merjenje zadovoljstva kupcev ogledali v 
naslednjem poglavju. 

 
4. MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV 

 
4.1 Zakaj meriti zadovoljstvo kupcev 
 

Zadovoljstva kupcev ne moremo zagotavljati brez ustreznega merjenja, ki je osnova za 
primerjave. Vprašamo pa se lahko, ali je bolj primerno meriti zadovoljstvo kupcev ali kvaliteto 
storitev. Na podlagi eksperimentalnih ugotovitev (Cronin, Taylor, 1992, str. 64) lahko rečemo, 
da je kvaliteta storitev le eden od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo kupcev, 
to pa ima tudi večji vpliv na nakupno namero kot kvaliteta storitev. Kupci nujno tudi ne 
kupujejo najkvalitetnejših storitev, saj dostopnost, cena ali dosegljivost lahko povečajo 
zadovoljstvo kupcev, čeprav ne vplivajo na kupčevo zaznavo kvalitete storitve (Cronin, 
Taylor, 1992, str. 64). To so osnovni razlogi za podporo programom, ki se ukvarjajo z 
zadovoljstvom kupcev, pred programi, ki se izključno osredotočajo na kvaliteto storitev. 

Po drugi strani je merjenje zadovoljstva kupcev pomembno pri ugotavljanju uspešnosti 
poslovanja podjetja in mora dobiti svoj pomen v skupini drugih tovrstnih meril. Merjenje 
zadovoljstva kupcev ima pred običajno uporabljenimi finančnimi kazalci vrsto prednosti, med 
katere sodi predvsem dejstvo, da v nasprotju s slednjimi omogoča ugotavljanje aktualnega 
stanja in lažje osredotočanje na težave. Ugotovimo lahko, da je prvi kazalec pomembnosti, ki 
jo v podjetju pripisujejo kupcu, dejstvo, ali so podatki, pridobljeni od kupca, enako pomemben 
indikator uspešnosti poslovanja kot dobiček (Whiteley, 1996, str. 88). Posebej je zadovoljstvo 
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kupcev primerno merilo uspešnosti poslovanja podjetja tam (Mutz, Greig, Howell, 1995, str. 
159), kjer: 
• je značilen velik časovni razmik med posameznimi nakupi ter s tem povezano slabo 

poznavanje alternativ; 
• ni pravih alternativ; 
• je izkušnja s storitvijo variabilna. 
 
4.2 Koncept merjenja zadovoljstva kupcev 
 

V podjetjih, kjer se zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo kupcev, gledajo na merjenje 
zadovoljstva kot na dolgoročen in kompleksen projekt, kar pa ne zadošča. Omogoča namreč 
le, da nakažemo področja, kjer so potrebne izboljšave. Pomemben je celovit pristop k 
spremljanju zadovoljstva strank, s katerim se zagotavlja povečevanje njihovega zadovoljstva 
(Whiteley, 1996, str. 88). Koncept merjenja zadovoljstva kupcev mora biti oblikovan tako 
(Mutz, Greig, Howell, 1995, str. 158), da zagotavlja: 
• podrobna opisna merila izkušenj, ki omogočajo učinkovito diagnozo problemov kakovosti, 

učinkovito predlaganje sprememb za izboljšave in nadzorovanje izboljšanja, pa tudi 
• široka ocenjevalna merila, ki se nanašajo na bolj dolgoročni uspeh, kot so kvaliteta 

storitev, splošno zadovoljstvo in namera ponovnega nakupa.  
Za merjenje zadovoljstva kupcev imajo v podjetjih na razpolago vrsto različnih metod 

raziskovanja, ki jih izberejo na podlagi vrste storitev in potreb tistih, ki informacije uporabljajo. 
Štirje načini raziskovanja so primerni praktično za vsa podjetja: 
• Transakcijske raziskave, kjer kupca vprašamo o storitvi takoj, ko jo je prejel. Namen teh 

raziskav je pridobiti mnenje, dokler je še sveže, tovrstne raziskave naj bi potekale 
kontinuirano in vključevale le kupce podjetja. 

• Pritožbe, pripombe in raziskave mnenja zunanjih kupcev, ki omogočajo zadrževanje, 
kategoriziranje in razvrstitev kupcev. Namen teh raziskav je predvsem identifikacija 
najpogostejših tipov napak v izvedbi storitve, v stiku s kupci pa lahko pridobimo tudi 
podatke o priložnostih za izboljšave. Metoda predvideva kontinuirano spremljanje, glavna 
omejitev pa je, da zajamemo zelo majhen delež nezadovoljnih kupcev, saj se jih večina ne 
pritoži. 

• Popolne raziskave trga, ki merijo kupčevo splošno zaznavo storitev podjetja, vključujejo 
lastne kupce in kupce konkurenčnih ponudnikov. Z njimi želimo predvsem pridobiti 
podatke o primerjavi naših storitev s konkurenčnimi, želimo ugotoviti prioritete na področju 
izboljševanja storitev ter ugotavljati izboljšanje storitev skozi čas. 

• Raziskave med zaposlenimi, ki zajemajo storitve, ki jih zaposleni opravljajo, in tiste, ki jim 
jih nudijo drugi zaposleni. Ugotavljamo še počutje zaposlenih v podjetju, z njimi merimo 
notranjo kvaliteto in ugotavljamo predvsem, kakšne so ovire  in zakaj prihaja do ovir, ki 
zmanjšujejo kvaliteto storitev. 
Našteti načini upoštevajo vse tri vrste kupcev, in sicer notranje, zunanje in kupce 

konkurenčnih ponudnikov. Z njimi ugotavljamo napake pri izvedbi storitev. Zagotavljajo tako 
rezultate o zadovoljstvu s posamezno transakcijo kot tudi o splošnem zadovoljstvu. 
Najpogosteje v raziskavi zadovoljstva kupcev uporabimo več omenjenih metod, ki jih 
smiselno vključimo v različne faze raziskave. 

Poglejmo si primer celovitega sistema ugotavljanja zadovoljstva kupcev in zaposlenih, ki 
poteka v naslednjih fazah. 
1. Spoznavanje pogleda zaposlenih na zadovoljstvo kupcev in uporaba internih virov 

podatkov o zadovoljstvu kupcev. V tej fazi izkoristimo bogato znanje zaposlenih, hkrati pa 
jih na ta način dodatno motiviramo. Predvsem je pomemben neformalni način zbiranja 
podatkov; najlaže ga opravljajo tisti zaposleni, ki prihajajo v neposredni stik s kupci 
(Whiteley, 1996, str. 42). Koristna je tudi interna raziskava zadovoljstva, v kateri lahko 
uporabimo enak vprašalnik kot kasneje pri kupcih. Namen te je ugotoviti, ali zaposleni 
poznajo mnenja kupcev ter prednosti in slabosti podjetja. Pomembni interni viri podatkov 



 
 
 

 26 
 
 
 

pri proučevanju zadovoljstva kupcev so njihove pohvale in pritožbe ter analiza izgubljenih 
strank. 

2. Neposredno spoznavanje zadovoljstva kupcev  s storitvami, kjer gre za eno bistvenih faz. 
Opravimo poglobljeno spoznavanje kupcev tako, da zbiramo podatke o značilnostih 
storitev, ki so zanje najpomembnejše, ter ugotavljamo pomembnost teh značilnosti. 
Kupčevo zadovoljstvo lahko merimo z neposrednim vprašanjem o zadovoljstvu, lahko pa 
kupce vprašamo, kaj so glede določene lastnosti pričakovali in kaj dobili. Druga metoda je 
spraševanje kupcev o težavah in njihovih predlogih za izboljšave. Anketirance lahko 
prosimo, da razvrstijo po pomembnosti posamezne elemente ponudbe in določijo 
uspešnost podjetja pri izpeljavi vsakega posameznega elementa. S to metodo lahko 
ugotovimo, ali je organizacija premalo učinkovita pri določenih elementih ponudbe in ali 
dosega pričakovanja pri drugih, morda manj pomembnih elementih. Ko zbiramo podatke o 
zadovoljstvu kupcev, je primerno postaviti še nekatera dodatna vprašanja, s katerimi 
ugotavljamo, ali je kupčev namen ponovnega nakupa pristen. Faza spoznavanja pogleda 
kupcev obsega tele korake. 

A. Določanje kriterijev, ki so osnova za ugotavljanje zadovoljstva oziroma 
nezadovoljstva, kjer kot metodo navadno uporabimo intervju z uporabo odprtih 
vprašanj, ki je lahko individualen ali skupinski. Individualni intervjuji so primernejši 
v primeru, če jih moramo izvesti takoj na mestu, prednost skupinskih intervjujev 
pa je, da spodbujajo domišljijo in s tem pomagajo odkrivati nove razsežnosti 
storitve. 

B. Določitev splošnih dimenzij, ki zajemajo navedene kriterije, pri čemer težimo k 
uporabi besed, ki so jih uporabili kupci. Pomembna je logična razvrstitev kriterijev 
v skupine in  razvrstitev glede na faze izvajanja storitev ter glede na prednosti 
storitve. Razvrstitev posameznih kriterijev v splošne dimenzije lahko izvedemo 
tako, da kupci postavijo podobne kriterije v skupino ter ji določijo ime. Število, 
kolikokrat je določen par postavljen v isto skupino, je merilo podobnosti. Druga 
metoda je izračun korelacije med posameznimi kriteriji, kjer pa se kot težava 
pojavi velik vzorec, ki je pogoj za dovolj velik interval zaupljivosti. Naštejmo 12 
značilnosti storitev, ki so v splošnem za kupca zelo pomembne (Bly, 1993, str. 45-
71): 
• kvaliteta storitev; 
• servis, ki pogosto pomeni področje neizkoriščenih možnosti, saj je 

zadovoljstvo tu v splošnem zelo majhno; 
• hitrost, ki lahko igra kritično vlogo; v tem primeru poskusimo hitrost na različne 

načine povečati, po drugi strani pa kupca obvestimo o realnih rokih; 
• cena, ki postaja vse pomembnejša, mora biti primerna, kupca pa moramo 

čimprej seznaniti z njo; 
• zanesljivost, ki je po ugotovitvah nekaterih raziskovalcev najpomembnejša 

dimenzija; 
• prikladnost, ki je postala pomemben faktor glede na pomanjkanje časa; 
• dostopnost , ki se navezuje na urnik, odzivni čas in podobno; 
• izbira, kjer gre za izbiro storitve, vrste plačila in drugega; 
• varnost, ki ponovno pridobiva  pomen; 
• podpora v celotni življenjski dobi izdelka; 
• strokovnost, ki je potrebna, da znamo kupcu svetovati;  
• osebni stik, ki vključuje posvečanje strankam.  

C. Sledi merjenje pomembnosti posameznih dimenzij, kjer ponovno poznamo dva 
načina. Enostavnejši je tisti, ki predvideva direktno spraševanje o pomembnosti 
posameznih dimenzij po vrsti, možno pa je tudi, da vprašani dodeljujejo število 
točk glede na pomembnost posamezne dimenzije. Druga možnost je ponovno 
uporaba statističnih metod (Bachelet, 1995, str. 85-106). Za predstavitev 
pomembnosti posameznih dimenzij storitve je primerna matrika prednostnih 
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področij, ki prikazuje od kupcev določeno pomembnost in zaznano stanje izvedbe 
za posamezne značilnosti storitev. 

 
Slika 3: Matrika prednostnih področij 
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Vir: Whiteley, 1996, str. 85.   Pomembnost 

 
Na sliki 3 v področju na spodnji desni strani matrike velja, da je pomembnost 
dejavnika velika, zadovoljstvo z izvedbo pa majhno. Dimenzijam, ki se uvrstijo v to 
področje, moramo zato posvetiti posebno pozornost. Najmanj pozornosti lahko 
namenjamo tistim dimenzijam, ki se uvrstijo v zgornji levi del matrike, kjer je 
pomembnost majhna, zadovoljstvo kupcev pa veliko (Whiteley, 1996, str. 85). 

3. Oblikovanje vprašalnika za kvantitativno merjenje zadovoljstva na podlagi notranjih in 
zunanjih informacij. V tej fazi je osnovno vodilo postavljanje pravih vprašanj in uporaba 
izrazov, ki jih ljudje razumejo, saj nepoznan statistični žargon in simboli lahko zmedejo 
uporabnika. Dejansko se moramo zelo potruditi, da izdelamo vprašalnik, ki bo prijazen do 
uporabnika. Pri izdelavi vprašalnika upoštevamo vse tisto, kar je bilo pridobljeno v 
predhodnih fazah. Uspešen vprašalnik vključuje podrobno analizo o dejavnikih, 
pomembnih za kupce, in analizo položaja podjetja v primerjavi s konkurenco, kar je še 
posebej pomembno tam, kjer je konkurenca močna. Lahko vključuje še ugotavljanje 
zvestobe, oblikovan pa mora biti tako, da bo v pretežni meri uporaben tudi v naslednjih 
merjenjih. Naj omenimo še možnost uporabe kvalitativnih podatkov, saj občutkov in opisov 
kupcev, ki so lahko pomembni za analizo stanja, z uporabo kvantitativnih podatkov ne 
moremo pridobiti. V ta namen lahko uporabimo vprašanja o tem, kaj kupce pri storitvi moti 
ter kaj delamo bolje oziroma slabše od konkurence. Kombinacija kvantitativnih in 
kvalitativnih podatkov pripomore k realizmu rezultatov in motivira. 

Mnenja o pomembnosti ugotavljanja pričakovanj, ki so osnova za primerjave z 
dejanskim stanjem so deljena. Nekateri raziskovalci poudarjajo njihov pomen kot 
referenčnih točk, zagovorniki ugotavljanja le zadovoljstva pa poudarjajo, da rezultati take 
raziskave ne povedno nič več od tistih, pri katerih uporabimo enostavno merjenje 
zadovoljstva. Merjenja pomembnosti posameznih dejavnikov storitve ne moremo enačiti z 
merjenjem kupčevih pričakovanj, čeprav sta oba pojma tesno povezana. Pričakovanja 
namreč rabijo kot standardi za primerjavo z vrednostjo posameznih atributov. Lahko 
merimo tako želeni nivo storitev kot tudi primerni nivo, ki pomeni najnižji nivo, še 
sprejemljiv za kupca. Tak način ugotavljanja zadovoljstva kupcev sicer poveča 
kompleksnost, podaljša vprašalnik ter raziskavo podraži. 

V proceduri razvoja vprašalnika moramo najprej specificirati podatke, ki jih želimo z 
vprašalnikom pridobiti. Določiti moramo vrsto vprašalnika in način njegove dostave ter 
vsebino posameznih vprašanj. Sledi natančna določitev oblike odgovorov na posamezna 
vprašanja ter natančno besedilo vsakega vprašanja. Na koncu določimo še vrstni red 
vprašanj ter oblikovne značilnosti vprašalnika. Vprašalnik preverimo tako, da vse faze 
njegove izdelave še enkrat pregledamo, nato pa opravimo preizkusni test vprašalnika 
(Churchill, 1999, str. 539). 

4. Oblikovanje vzorca, kjer moramo definirati: ciljno populacijo, vzorčni okvir, proces izbire 
vzorca in velikost vzorca. Populacija predstavlja proučevano množico elementov, vzorčni 
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okvir pa je množica elementov, iz katere bomo izbrali vzorec. Proces izbire v vzorec je 
pomemben, saj določa, ali bodo imeli vsi elementi, ki tvorijo vzorčni okvir, enako možnost 
za nastop v vzorcu. Velikost vzorca po drugi strani določa, koliko subjektov bo vključenih v 
vzorec (Churchill, 1999, str. 539). Pri tržnih raziskavah v splošnem velja, naj bo struktura 
vzorca po starosti, spolu, kupni moči in drugih lastnostih kar se da podobna strukturi 
obravnavane skupine kupcev. Statistična teorija daje pri tem prednost vzorcem, pri katerih 
je izbira enot vzorčenja naključna. To namreč zagotavlja objektivnost pri izbiri in 
zagotavljanju kakovosti ocen za parametre, ki jih izračunavamo iz vzorčnih podatkov. 
Postopek izbire enot vzorčenja in ocenjevanje parametrov pri naključnih spremenljivkah 
imenujemo verjetnostno vzorčenje (Košmelj, Rovan, 1997, str. 39). 

5. Sledi izvedba merjenja, kjer moramo vedeti predvsem, kdo bo zbral podatke, kako dolgo 
bo zbiranje podatkov potekalo ter kakšnim operativnim proceduram bomo pri tem sledili. 
Pomembna je še uporaba metod, da zagotovimo kvaliteto zbranih podatkov vzorca 
(Churchill, 1999, str. 539). 

6. Analiza in vrednotenje rezultatov so osnova za določitev področij, na katerih ima podjetje 
možnosti za izboljšave. Zavedati se moramo, da lahko zberemo ogromno podatkov, ki pa 
ne bodo pomagali rešiti problema, če jih ne bomo ustrezno analizirali. Statistični testi 
morajo biti opravljeni, preden začnemo z zbiranjem podatkov, in so edinstveni glede na 
proceduro vzorčenja in instrumente zbiranja podatkov. Na tem mestu je predvsem 
pomembno poudariti ustrezno evidentiranje in po potrebi kodiranje podatkov ter 
poznavanje tehnik analize podatkov, ki jih bomo uporabili. Omeniti še velja, da so rezultati 
novih raziskav vredni več, če jih predstavimo v kontekstu starih podatkov. Študija trendov 
in primerjava s starimi podatki namreč razkrije podrobnosti, ki jih enkratna analiza ne 
zajame. Pomembna je še pravočasnost rezultatov raziskave, saj nova informacija ne 
pomaga, če ni pripravljena tedaj, ko jo odločevalci potrebujejo. Zato si morajo podjetja 
prizadevati zmanjšati čas, potreben za izvedbo in analizo rezultatov raziskav. 

7. Predstavitev rezultatov zaposlenim je zadnja faza v raziskavi zadovoljstva kupcev, ki je 
tudi izjemnega pomena. Na tem mestu moramo določiti komu, kdaj in katere podatke 
morajo posredovati izvajalci raziskave. S pomembnejšimi podatki morajo biti seznanjeni 
vsi zaposleni, saj pri izvedbi storitev pogosto pridejo v vlogo odločevalca. Način 
predstavitve podatkov je za različne skupine zaposlenih glede na primernost različen. V 
primeru, da zaposleni, ki storitve opravljajo v neposrednih stikih s strankami, niso 
seznanjeni z rezultati raziskave, je to pomembna zamujena priložnost za podjetje (Berry, 
Parasuraman, 1997, str. 65-76). Vodstvu podjetja navadno predstavimo rezultate in 
sklepe raziskave v obliki poročila o raziskavi, ki mora biti jasno in natančno, saj bistveno 
vpliva na uporabnost raziskave. Pri sestavljanju poročila je pomembno upoštevati, kdo ga 
bo bral in glede na to, na kakšnem strokovnem nivoju naj bo napisano. V tej fazi 
presodimo še potrebnost ustnega poročanja o raziskavi.  
Z zadnjo fazo procesa raziskovanja o zadovoljstvu kupcev pa še ni zagotovljeno 

izboljšanje na področju zagotavljanja zadovoljstva kupcev. Da bi prišlo do dejanskega 
upoštevanja rezultatov raziskave, je treba v podjetju uvesti svetovanje zaposlenim o 
izboljšanju kvalitete storitev in zadovoljstva kupcev. Uvesti moramo nove marketinške 
dejavnosti in preverjati uspešnosti novih dejavnosti. Merjenje zadovoljstva strank je potrebno 
ponavljati, kar je zelo pomembno z vidika postavitve novih ciljev. Enkratni poskusi 
raziskovanja z anketami navadno ne omogočajo globljega vpogleda, ki ga lahko dosežemo 
le s pogledi z različnih kotov in skozi oči različnih uporabnikov storitev. Glede na prednosti in 
slabosti vsake raziskovalne metode šele prava kombinacija različnih metod zagotavlja 
uspeh. Tako odločevalci spoznajo, kateri so tisti atributi storitev, ki so za stranke ključnega 
pomena, ter kje se v podjetju pojavljajo težave in kje težav ni. Pri vsaki ponovitvi je 
pomembna obnovitev mnenja zaposlenih in dejavnosti konkurence. Merila zadovoljstva 
morajo potrošniki določiti sami, prav tako tudi relativen pomen posameznega kriterija. Le 
tako bodo pridobljene informacije dejansko pripomogle k uspešnejšemu odločanju pri 
zagotavljanju zadovoljstva kupcev s storitvami. Za navedene raziskave velja, da moramo 
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stalno preverjati, ali merimo ustrezne količine in zakaj to delamo. Preverjamo, ali so rezultati 
smiselni glede na podjetje, sicer tvegamo, da zapravljamo čas in druge vire. 
 
4.3 Metode merjenja zadovoljstva kupcev 
 

Poznamo veliko metod za merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev. Ločimo metode, ki 
so enostavne, in bolj zapletene metode, poleg tega pa glede na osnovne podatke metode 
lahko temeljijo na obstoječih oziroma sekundarnih podatkih ali na primarnih podatkih, 
pridobljenih v neposrednih stikih s strankami. Uporaba le ene metode navadno ne daje dovolj 
informacij o celostnem vtisu storitve na stranko, preveliko število uporabljenih metod pa po 
drugi strani ni primerno, saj lahko vnese zmedo. V nadaljevanju navajamo glavne značilnosti 
najpogosteje uporabljenih metod (Whiteley, 1996, str. 65). 
 
1. Spremljanje pritožb 
 

Spremljanje pritožb uporabnikov storitev je najlažji način za ocenjevanje njihovega 
zadovoljstva, saj je enostavno in zahteva le minimalne materialne vložke. Pritožbe so 
pomemben vir podatkov, ki pripomorejo k ugotavljanju virov nezadovoljstva, pomagajo pa  
tudi pri strateških in taktičnih odločitvah. Spremljanje izvajamo s knjigo pritožb in pohval, ki 
mora imeti svoje mesto v vsaki organizacijski enoti, ki ima stike s strankami. Že omenjeni 
rezultati raziskav (Kotler, 1996, str. 479), v katerih so ugotovili, da se v povprečju pritoži le 5 
odstotkov nezadovoljnih kupcev, ter dejstvo, da pravilen odziv na pritožbe lahko prepreči 
odhod kupcev k drugim ponudnikom storitev, nas navajajo k temu, da bi jih morali spodbujati 
(Nyer, 2000, str. 9). V ta namen lahko uporabimo posebne letake, ki jih razdelimo kupcem. 
Zaradi majhnega deleža pritožb med nezadovoljnimi kupci spremljanje pritožb ne more biti 
edina metoda za ugotavljanje zadovoljstva kupcev, nudi pa vpogled v problematiko, 
reševanju katere moramo posvetiti posebno pozornost. 
 
2. Analiza izgubljenih kupcev 
 

Drugi v skupini enostavnih mehanizmov za ugotavljanje zadovoljstva kupcev je analiza 
izgubljenih kupcev (Andreassen, 2000, str.156-175). Analiza zajema primerjavo števila 
izgubljenih kupcev v določenem časovnem obdobju s prejšnjimi časovnimi obdobji, še 
pomembnejša pa je analiza izgub glede na vzrok. Če uspemo pritegniti nezadovoljnega 
kupca, da vsaj razloži vzroke za prenehanje uporabe naših storitev, smo pridobili pomembne 
podatke, ki jih moramo upoštevati pri nadaljnjem poslovanju. Pri tem mora podjetje vedeti, 
kolikšen delež izgubljenih kupcev je sprejemljiv in kateri so tisti kupci, izguba katerih ne bo 
pomembno vplivala na uspešnost poslovanja podjetja. 
 
3. Namišljeno nakupovanje 
 

Namišljeno nakupovanje je metoda, pri kateri podjetje najame usposobljene osebe, ki se 
pretvarjajo, da so potencialni kupci. Ti nato poslovodstvu posredujejo podatke o dobrih in 
slabih izkušnjah pri nakupovanju. Včasih namenoma sprožijo pritožbo, da vidijo odziv nanjo. 
V to kategorijo lahko štejemo tudi primere, ko vodilni delavci v praksi proučijo prodajo v 
lastnem podjetju in pri konkurenci ter kot poseben primer pritoževanje lastnemu podjetju po 
telefonu. Metoda je zelo uporabna za ugotavljanje trenutnega stanja glede izvajanja storitev, 
saj vprašani kupci ne morejo posredovati vseh informacij, še posebej ne podrobnosti glede 
opravljanja storitev, ki se jih navadno niti ne zavedajo. V teh primerih je primerna uporaba 
navedene metode, ki še posebej omogoča (McNeil, Carpenter, 1995, str. 191): 
• individualno ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih, 
• izoliranje problemov in njihovo reševanje, 
• ugotavljanje specifičnih potreb po usposabljanju in motivaciji,  
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• vpogled v nekatere detajle, ki jih vsak povprečen kupec ne opazi. 
Metoda je problematična s stroškovnega in predvsem etičnega vidika, lahko je pristranska 

in pogosto zaradi prepoznavanja namišljenega kupca neuspešna. Slabost je še, da z njo ne 
moremo ugotavljati pomembnosti posameznih lastnosti za kupca, zato jo pogosto 
uporabljamo v  kombinaciji z metodo anketnega vprašalnika, ki to omogoča. Zaradi velike 
mere subjektivnosti je posebej primerna za ugotavljanje tistih vidikov storitve, ki so lahko 
merljivi in nedvoumno določeni pri namišljenem  kupcu (McNeil, Carpenter, 1995, str. 191). 
 
4. Skupinski in globinski intervju potrošnikov 
 

Skupinske intervjuje navadno uporabljamo v začetnih fazah raziskovanja, da dobimo 
osnovni vpogled v problematiko zadovoljstva kupcev. Pogosto se uporabljajo kot priprava na 
izdelavo anketnega vprašalnika. Navadno skupinski intervju vodi usposobljeni voditelj, ki se 
pripravi na temo pogovora, nato pa povabi šest do dvanajst oseb, ki so predstavniki ciljne 
populacije. Skupinski intervju ima pred globinskim to prednost, da so v skupini ljudje bolj 
sproščeni in se bolj vključijo v razgovor. Posebej je pomembno, da med pogovorom kdo iz 
skupine v njej ne prevlada. 

Za razliko od skupinskega intervjuja poteka globinski intervju individualno. Tu se 
poglobimo v motive in stališča posameznega kupca. Posebej je primeren, če se raziskovanje 
nanaša na bolj občutljive teme, o katerih ljudje v skupini ne želijo govoriti. 

V obeh primerih intervjuja lahko pogovore zaradi kasnejše analize snemamo, 
udeležencem pa ponudimo nagrado za sodelovanje. 
 
 
 
5. Anketni vprašalnik 
 

Metodo anketnega vprašalnika predvsem zaradi njene enostavnosti podjetja uporabljajo 
že vrsto let. Na ta način občasno ugotavljajo stopnjo zadovoljstva kupcev s storitvami, 
anketiranje pa lahko poteka po pošti, po telefonu, po elektronski pošti, z uporabo faksa ali 
osebno. Vsaka od naštetih možnosti ima svoje prednosti in slabosti. Glede na pogosto 
posredovanje anketnih vprašalnikov po pošti, pa si poglejmo pozitivne in negativne vidike 
tovrstnega prenosa. Pozitivne strani uporabe pošte za posredovanje vprašalnikov 
anketirancem so predvsem, da: 

• ni napetosti, ki vlada ob telefonskem intervjujanju; 
• imajo vprašani več možnosti, da delajo po lastnem ritmu in kadar jim ustreza; 
• zagotavlja anonimnost; 
• je primeren za osebna, zaupna in intimna vprašanja; 
• je navadno cenejši od telefonskega; 
• ima možnost širokega vzorčnega okvira. 

Slabe strani pa so predvsem: 
• majhna možnost nadzora nad identiteto odgovarjajočega; 
• težave v primeru nepismenosti vprašanih; 
• velika časovna zamaknjenost; 
• ni možnosti odgovarjati na kompleksna vprašanja; 
• ne moremo uporabljati obširnih vprašanj; 
• težko vplivamo na sekvenco reševanja vprašanj. 

Večji delež odgovorov je običajen pri telefonski obliki, ki je tudi z vidika časovne 
zamaknjenosti ugodnejša, je pa lahko relativno drag način, pri katerem tudi ni zagotovljena 
popolna anonimnost vprašanega. Oblika osebnega spraševanja je najdražja in hkrati najbolj 
temeljita oblika, omogoča večji nadzor, po drugi strani pa zahteva veliko število 
izpraševalcev oziroma daljše časovno obdobje. Problem je tu lahko še neobjektivnost 
spraševalcev. 
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Posebej je pomembno, da je anketni vprašalnik ustrezno zasnovan in  daje odgovore na 
postavljena vprašanja. V vprašalniku lahko uporabimo odprta ali zaprta vprašanja, možna pa 
je tudi uporaba kombinacije obeh vrst vprašanj. Pomembna je še jasnost in enoumnost 
uporabljenih besed in stavkov ter izogibanje nesmiselnim vprašanjem, na katera je odgovor 
nedvoumen. Navadno se za ugotavljanje zadovoljstva s posamezno lastnostjo uporablja 
direktno spraševanje o zadovoljstvu s to lastnostjo, kar pa le malo pove o možnostih 
izboljšave. Veliko boljša je metoda uporabe semantičnih lestvic, kjer pri odgovorih po 
možnosti uporabimo kvantificirane podatke, ki kupcu povedo več, prav tako pa nudijo 
raziskovalcu več podatkov (McNeil, Carpenter, 1995, str. 177). Tehtanje pomembnosti 
faktorjev je navadno izvedeno v začetni fazi raziskovanja in sprememb pomembnosti 
navadno ne spremljamo pri kasnejših periodičnih raziskavah, kar pomeni zamujeno 
priložnost. Pogosto se tudi celotna ocena izdela brez upoštevanja razlik v pomembnosti 
posameznih faktorjev, čeprav so lahko razlike med pomembnostjo posameznih značilnosti 
velike. Če za ugotavljanje pomembnosti posameznih dejavnikov uporabimo lestvico, v kateri 
navedemo manj in bolj pomembne dejavnike, velja, da vprašani navadno redko uporabijo 
negativne atribute ter da je veliko faktorjem navadno dodeljena enaka pomembnost (McNeil, 
Carpenter, 1995, str. 179). Da bi se izognili tem težavam, lahko uporabimo metodo, da 
vprašani v posameznih raziskavah določajo, katere so tiste lastnosti, na katere se je 
potrebno v določenem trenutku po njihovem mnenju osredotočiti. Prav glede na analizo teh 
mnenj lahko ugotavljamo pomembnost posameznih faktorjev. 

Povezana z uporabo anketnih vprašalnikov je tudi uporaba ocenjevalne lestvice, zato si 
poglejmo osnovne značilnosti navadno uporabljenih lestvic. Lestvice lahko delimo na tiste, s 
katerimi merimo zadovoljstvo kupcev, izvedbo storitev ter pričakovanja. Pri oblikovanju 
lestvice moramo upoštevati nekatere pomembne lastnosti lestvic, ki jim moramo nameniti 
posebno pozornost. 

 Te so: 
• pristranskost, 
• razumevanje lestvice, 
• število razredov in  
• način uporabe lestvice. 

Pri pristranskosti lahko omenimo predvsem dejstvo, da večinoma ljudje ne želijo biti 
preveč kritični, zato raje ocenjujejo bolje, kot je res. Druga možnost je izogibanje ekstremom, 
kjer ne želijo obkrožiti najboljše ali najslabše ocene v lestvici. Vse to vpliva na oceno, ki ne 
ustreza dejanskemu stanju. Težave pri razumevanju lestvice nastanejo, ker lestvice ne 
razumejo vsi enako, zato je treba pred uporabo vprašalnika raziskati, kako potencialni 
vprašanci dejansko razumejo lestvice. Lestvica ima navadno 3, 5, 7 ali 10 razredov. Pogosto 
uporabljeni sta lestvici s 3 ali 5 razredi, ki pa morata biti predvsem prilagojeni načinu 
anketiranja. V primeru telefonske ankete uporaba predolge lestvice na primer ne pomaga, 
saj si anketiranci zapomnijo le zadnje odgovore, kar vodi v nenatančnost podatkov. Zavedati 
se moramo, da idealne lestvice ni, obstajajo le bolj in manj primerne glede na način izvedbe 
ankete in obravnavano problematiko. 
 
6. Paneli kupcev  
 

Paneli kupcev predstavljajo metodo trženjskega raziskovanja, ki je podobna skupinskemu 
intervjuju, le da se tu kupci v isti zasedbi redno zbirajo. Metoda omogoča večjo vpletenost 
sodelujočih, ki se v proučevanje problemov bolj poglobijo in o njih razmišljajo tudi v času med 
srečanji. Metoda zahteva precejšen napor voditelja takih srečanj za ohranjanje 
konstruktivnega duha v skupini, saj se po večjem številu srečanj udeleženci dobro spoznajo 
in navadno niso dovolj zbrani. 
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7. Povabilo kupcem 
 
Kupce lahko povabimo, da nas obiščejo in nam zaupajo svoje težave. Velikokrat so 

namreč prav kupci tisti, ki ponudijo odlične ideje za spremembe v korist povečanja njihovega 
zadovoljstva. Vodilni in drugi zaposleni se največkrat težko vživijo v vlogo kupca in na 
storitev gledajo s svoje perspektive, zato je ključno pridobiti povratne informacije od 
uporabnikov storitev.  

 
Nekateri avtorji so poskušali razviti raziskovalne metode, specifične za merjenje 

zadovoljstva kupcev ali kakovosti storitev, ki bi jih lahko uspešno uporabljali za vse vrste 
storitev. Uspešnost metod je različna, vendar lahko v splošnem rečemo, da je za različne 
vrste storitve potrebno metodo merjenja zadovoljstva prilagoditi značilnostim, ki so 
pomembne za uporabnike teh storitev. V nadaljevanju so prikazane nekatere najpogosteje 
uporabljene metode in kritike teh. 

 
8. Metoda Servqual 
 

Servqual je instrument za merjenje kakovosti storitev, ki so ga leta 1988 razvili avtorji  
Parasuraman A., Valarie A. Zeithaml ter Leonard L. Berry (Buttle,1996, str. 31). Pri razvoju 
metode so avtorji zaradi njene večje uporabnosti in ustreznih statističnih lastnosti uporabili 
pet vrst storitev, in sicer s področja popravila in vzdrževanja izdelkov, bančne dejavnosti, 
telefonije, zavarovalniške dejavnosti ter dejavnosti poslovanja s kreditnimi karticami. Osnovo 
za oblikovanje metode Servqual je v začetku predstavljala analiza 97 trditev, ki so zajemale 
10 dimenzij kakovosti, kot jih zaznavajo kupci in ki smo jih že navedli v poglavju o dimenzijah 
kakovosti storitev. Poglejmo si jih na kratko še enkrat (Buttle,1996, str. 31): 
• otipljivost, kjer gre za fizični vidik izvajanja storitev, obsega pa predvsem opremljenost 

delovnih mest in videz osebja, ki opravlja storitve; 
• zanesljivost, ki zajema pravilno opravljanje storitev v dogovorjenem času; 
• odzivnost, ki pomeni pripravljenost zaposlenih, da takoj postrežejo stranko; 
• strokovnost, ki vključuje znanja in spretnosti vseh zaposlenih v organizaciji s poudarkom 

na znanjih in spretnostih tistih, ki imajo s strankami neposredne stike; 
• spoštljivost, ki pomeni spoštljivo in vljudno obnašanje osebja; 
• verodostojnost, ki vključuje zaupanje, odkritost in poštenost izvajalcev storitev in ga 

predstavljata podoba podjetja v javnosti in značilnosti neposrednih izvajalcev storitev; 
• zavarovanje, kar pomeni odpravljanje vseh nevarnosti, kamor sodijo fizične in finančne 

nevarnosti ter možnost zlorabe podatkov;  
• dostopnost, ki pomeni možnost enostavne vzpostavitve stika s ponudnikom storitev, 

vključuje možnosti za dostop, lokacijo in odpiralni čas enot ter ustrezen čakalni čas; 
• komunikacije, ki zajemajo sprotno informiranje strank o poteku izvedbe storitve in 

reševanju njihovih težav v jeziku, ki jim je razumljiv; 
• razumevanje in poznavanje porabnikov, kar pomeni skrb za ugotavljanje potreb in želja 

strank; zajema sprotno poznavanje vsakokratnih želja stranke ter pozornost osebja do 
vsake stranke. 
V reviziji metode so njeni avtorji število trditev skrčili na vsega 22, ki so po ugotovitvah o 

veliki medsebojni povezanosti nekaterih dimenzij kakovosti zajemale le 5 dimenzij. Dimenzije 
kakovosti, ki so osnova metode Servqual, so tako postale (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 
1990, str. 25): 
• otipljivost, 
• zanesljivost, 
• odzivnost,  
• zaupljivost in 
• usmerjenost k porabniku. 
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Avtorji metode so na podlagi vzorca kupcev storitev z metodo določanja točk po 
pomembnosti posamezne dimenzije kakovosti ugotovili, da je v povprečju ne glede na vrsto 
storitev najpomembnejša dimenzija kakovosti zanesljivost, ki zavzema kar 32 odstotkov 
celotne pomembnosti, sledijo ji odzivnost z 22 odstotki, zaupljivost z 19 odstotki, usmerjenost 
k porabniku s 16 odstotki ter najmanj pomembna dimenzija otipljivost z 11 odstotki 
pomembnosti (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, str. 28). 

Kvantitativni del raziskovalne metode Servqual je razdeljen na dva dela. V prvem je 
opredeljenih 22 trditev v zvezi s splošnimi pričakovanji kupcev določene vrste storitev. Sledi 
drugi del, v katerem ugotavljamo zadovoljstvo kupcev s konkretno storitvijo z istimi trditvami. 
Rezultati metode Servqual so razlika med zaznanim in splošnim pričakovanim stanjem. Na 
podlagi tako dobljenih rezultatov za posamezno dimenzijo kakovosti in posameznega kupca 
dobimo za skupino kupcev povprečno Servqual vrednost posamezne dimenzije. Če želimo 
upoštevati še relativen pomen, ki ga posamezni kupec pripisuje vsaki dimenziji kakovosti, 
izračunamo za posameznika tehtano vrednost rezultata Servqual z uporabo uteži za 
posamezne dimenzije, odtod pa lahko določimo tudi povprečno tehtano Servqual vrednost 
vzorca. 

V nadaljevanju je prikazan Servqual vprašalnik, v katerem je navedenih 22 trditev, s 
katerimi ugotavljamo splošna pričakovanja kupcev in zadovoljstvo s storitvami. Razliko obeh, 
ki predstavlja rezultat Servqual, lahko obravnavamo kot vrzel v kvaliteti storitev, in sicer za 
vsak par izjav posebej ali za celoten vprašalnik. S primerjavo rezultatov v različnih časovnih 
obdobjih lahko ugotavljamo trend gibanja pričakovanj ter zaznanega stanja. Podobno lahko 
ugotavljamo položaj glede na konkurenco. V primeru, da v vprašalnik vključimo še vprašanja 
o spolu, dohodku in starosti, lahko analizo izvajamo po segmentih in ugotavljamo razlike, če 
te obstajajo. Metodo z nekaterimi spremembami prav tako lahko uporabimo za ugotavljanje 
zadovoljstva zaposlenih. 
 
 
 
Servqual vprašalnik 
 
                                                                                                                  Se ne strinjam         Se 
strinjam                                                                                                                                 
1. Odlična podjetja bodo imela moderno opremo 1 2 3 4 5 6 7 
2. Zunanji videz zgradb, v katerih so odlična podjetja, bo privlačen 1 2 3 4 5 6 7 
3. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo urejeni 1 2 3 4 5 6 7 
4. Materiali, povezani s storitvami, bodo v odličnih podjetjih všečni 1 2 3 4 5 6 7 
5. Ko odlična podjetja nekaj obljubijo, to storijo v obljubljenem času 1 2 3 4 5 6 7 
6. Ko ima potrošnik težave, bodo odlična podjetja pokazala odkritosrčen    

interes za njihovo rešitev  
1 2 3 4 5 6 7 

7. Odlična podjetja bodo storitev opravila pravilno že prvič 1 2 3 4 5 6 7 
8. Odlična podjetja bodo storitev zagotovila v obljubljenem času 1 2 3 4 5 6 7 
9. Odlična podjetja poudarjajo pomen opravljanja storitev brez napak 1 2 3 4 5 6 7 
10. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo kupce seznanili s točnim časom 

izvedbe storitve 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo kupcem storitve zagotovili takoj 1 2 3 4 5 6 7 
12. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo vedno pripravljeni pomagati 

kupcem 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Zaposleni v odličnih podjetjih ne bodo nikdar tako zaposleni, da ne bi 
odgovorili na vprašanja kupcev 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Obnašanje zaposlenih v odličnih podjetjih bo kupcem vlivalo zaupanje 1 2 3 4 5 6 7 
15. Kupci v odličnem podjetju se bodo počutili varne  1 2 3 4 5 6 7 
16. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo vedno spoštljivi do kupcev 1 2 3 4 5 6 7 
17. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo vedno znali odgovoriti na kupčeva 

vprašanja  
1 2 3 4 5 6 7 

18. V odličnih podjetjih bodo nudili pozornost vsakemu posameznemu 
kupcu 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. Odlična podjetja bomo poslovala v času, primernem za vse svoje 
kupce 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Odlična podjetja bodo zaposlovala ljudi, ki se kupcem osebno 
posvetijo 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Odlična podjetja bodo poznala najpomembnejše interese svojih 
kupcev  

1 2 3 4 5 6 7 

22. Zaposleni v odličnih podjetjih bodo razumeli specifične potrebe svojih 
kupcev 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Vir: Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, str. 181. 
 

Rezultati konkretne raziskave, ki so jo izvedli avtorji metode v podjetjih s predhodno 
omenjenih področij storitvenih dejavnosti, so bili pri vseh dimenzijah kakovosti negativni, 
pozitivni so bili le pri dimenziji otipljivosti. Ugotovimo torej, da so kupci s storitvami  
proučevanih podjetij razočarani nad storitvami, ki jih podjetja nudijo. Rezultat pri 
najpomembnejši dimenziji kakovosti, to je zanesljivosti, je dosegel največjo negativno 
vrednost, z majhno razliko pa sledijo druge dimenzije kakovosti v istem vrstnem redu kot pri 
pomembnosti. To pomeni, da so kupci v konkretnem primeru najmanj zadovoljni s tistimi 
dimenzijami kakovosti, ki so zanje najpomembnejše (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, 
str. 29). 

Da bi ugotovili, katero področje je v konkretnem podjetju kritično, lahko vrzel med 
zaznanim in pričakovanim stanjem razčlenimo na štiri vrzeli (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 
1990, str. 92). 
1. Vrzel med pričakovanji kupcev in zaznavami teh pričakovanj s strani poslovodstva. 

Osnovni dejavniki, ki vplivajo na obstoj omenjene vrzeli so : 
• pomanjkanje usmerjenosti na marketinške raziskave kot osnove za poznavanje 

zaznav in pričakovanj kupcev; možen vzrok je še nepravilna uporaba rezultatov 
raziskav ter pomanjkljiva povezanost poslovodstva s kupci; zavedati se moramo, 
da se pričakovanja kupcev s časom spreminjajo, zato moramo ustvariti sistem 
stalnega poslušanja kupcev; 

• nepravilna komunikacija zaposlenih z vodstvom, ki onemogoča, da bi vodstvo 
pomembne podatke o pričakovanjih strank dobilo od zaposlenih, ki delajo v 
neposrednih stikih s kupci;  

• preveč nivojev poslovodstva, kar prav tako otežuje prenos informacij do najvišjega 
vodstva. 

2. Vrzel med pričakovanji kupcev, kot jih zaznava poslovodstvo, in specifikacijami kvalitete 
storitev. Dejavniki, ki vplivajo na omenjeno vrzel so: 

• premajhna zavezanost vodstva podjetja kakovosti storitev, čemur je navadno vzrok 
večje posvečanje drugim področjem poslovanja, kot so zniževanje stroškov in 
kratkoročni dobiček, ki so lažje merljivi in poudarjeni; 

• zaznavanje možnosti, v kolikšni meri vodilni verjamejo, da lahko v podjetju 
zadovoljijo pričakovanja kupcev glede na obstoječe zmogljivosti in vpeljane 
sisteme; 

• neprimerna standardizacija dejavnosti;  
• pomanjkanje ciljev, ki morajo slediti zahtevam strank in ne potrebam podjetja. 

3. Vrzel med specifikacijami kvalitete storitev ter izvedbo storitev. Na to vrzel so zelo 
občutljive storitve, za katere je značilna visoka stopnja interakcije, delovno intenzivne in 
tiste, ki se izvajajo na več mestih. Navedeno vrzel lahko pojasnimo s pomanjkanjem: 

• teamskega dela, ki ga lahko opredelimo kot mero sodelovanja med zaposlenimi ter 
poslovodstvom in zavezanosti zaposlenih podjetju; 

• ustreznih sposobnosti zaposlenih za delo, ki ga opravljajo;  
• ustreznih orodij, ki jih zaposleni uporabljajo pri delu; 
• svobode zaposlenih pri odločitvah pomembnih za zagotavljanje zadovoljstva 

kupcev; 



 
 
 

 35 
 
 
 

• primernega sistema nagrajevanja, kjer so zaposleni pogosto nagrajeni na podlagi 
števila opravljenih storitev, ne pa kvalitete; na mestih, kjer je način opravljanja 
storitev bistven za zadovoljstvo strank, lahko uspešnost opazujemo le s kontrolnimi 
sistemi, ki temeljijo na opazovanju in poročilih, kako se zaposleni obnašajo; 
stranke ocenjujejo zadovoljstvo s prejeto storitvijo in njihova ocena vpliva na oceno 
uspešnosti zaposlenih; 

• zadovoljevanja zahtev kupcev, glede na razpoložljivi čas in glede na odvisnost od 
drugih zaposlenih; 

• poznavanja pričakovanj nadrejenih in načina, kako jih zadovoljujejo zaposleni.  
4. Vrzel med izvedbo storitev in zunanjimi komunikacijami kupcem. Navedeno vrzel 

povzročajo: 
• neprimerne komunikacije med posameznimi oddelki v podjetju ter razlike v ciljih in 

postopkih med oddelki in podružnicami; 
• prevelike obljube prek tržnih komunikacij; oglaševati moramo natanko to, kar lahko 

nudimo; komunikacije o kvaliteti storitev naj govorijo o dimenzijah kakovosti in 
značilnostih, ki so za kupce najpomembnejše, natančno naj odsevajo, kaj stranke 
dobijo ter pomagajo strankam razumeti svojo vlogo v izvedbi storitve; pomembno 
vlogo pa tu igrajo še govorice, izkušnje in potrebe; v splošnem velja, da je omenjena 
vrzel velika.  

Ugotovitve praktičnih aplikacij avtorjev metode Servqual (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 
1990, str. 136-141) lahko strnemo v tele točke, ki so po njihovem mnenju najpogostejši vzrok 
za slabo kakovost storitev: 
• Najvišje vodstvo, ki je odgovorno za izgradnjo sistema vrednotenja na podlagi 

zadovoljevanja strank. Pogosto je problem nepoznavanje dinamike kvalitete storitev, 
pomanjkanje samozaupanja za vodenje ljudi ter težave s komuniciranjem. 

• Višje in najvišje vodstvo ter zaposleni v direktnih stikih s kupci, ki nimajo volje, znanja ali 
spretnosti, ter srednji vodje, ki se pogosto ne zavedajo, da so trenerji zaposlenih. 

• Podpora organizacije visoko motiviranim novim zaposlenim, da bi obdržali ta visok nivo. 
Brez podpore dobrih voditeljev, kolegov v teamih, jasne smeri in signalov večina 
zaposlenih s časom izgubi energijo in učinkovitost. 

• Primarni vzrok za probleme je navadno neustrezno vodenje zaposlenih. 
Metodo Servqual so različni raziskovalci uporabili na številnih področjih storitvenih 

dejavnosti. Čeprav je metoda široko uporabljena in cenjena, so nekateri avtorji o njej napisali 
celo vrsto kritik, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju (Buttle, 1996, str. 8). 

Kritike metode Servqual se navezujejo tako na teoretična izhodišča pri razvijanju metode 
kot tudi na praktične težave pri uporabi metode. O metodi so različni avtorji zapisali 
naslednje: 
• Ne upošteva ugotovitev ekonomske, statistične in psihološke teorije ter tudi ne podpira 

ugotovitev prejšnjih raziskav. Avtorji opuščajo princip znanstvene kontinuitete in dedukcije 
(Buttle, 1996, str. 12). 

• Avtorji metode so opisali zadovoljstvo kot merilo, ki je bolj odvisno od posameznega 
srečanja, kakovost pa kot bolj dolgoročno merilo, razvito v daljšem časovnem obdobju, 
čeprav tega niso dokazali. Večina raziskovalcev meni, da je kvaliteta storitev le eden od 
dejavnikov zadovoljstva kupcev (Cronin, Taylor, 1992, str. 56). 

• Pričakovanja, ki lahko ne obstajajo oziroma niso dovolj jasno izoblikovana, ne morejo 
rabiti kot osnova za določitev kvalitete storitev. Osnovna kritika vloge pričakovanj, ki so 
pomemben del metode Servqual je, da nimajo pomembne vloge v konceptu kvalitete 
storitev. Kupci lahko po mnenju nekaterih avtorjev izoblikujejo norme na podlagi izkušenj s 
storitvijo šele po prejeti storitvi namesto pričakovanj pred njeno izvedbo. V svojem delu so 
leta 1988 avtorji metode Servqual definirali pričakovanja kot želje strank oziroma, kaj 
menijo, da bi ponudnik storitev moral nuditi, in ne kaj naj bi nudil. Posledica je bila, da je v 
raziskavi večina pričakovanj presegla oznako 6 na 7-stopenjski lestvici. Raziskovalci so 
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ugotovili (Buttle, 1996, str. 20), da razlaga pričakovanj ni enopomenska ter našli kar šest 
različnih razlag za pričakovanja, in sicer: 

1. pomembnost dejavnika storitve, 
2. napovedane storitve, 
3. idealne storitve, 
4. zaslužene storitve, 
5. ustrezne storitve glede na ceno, 
6. minimalne še dopustne storitve. 

Vsaka od teh interpretacij je nekoliko drugačna in prav to naj bi vplivalo na precejšen 
odstotek razlike v pričakovanjih. V letu 1994 so avtorji metode Servqual na te kritike 
odgovorili s ponovno definicijo pričakovanj kot pričakovanji od odlične storitvene 
organizacije, namesto normativnih pričakovanj od podjetij, ki opravljajo storitve 
(Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1994, str. 117). 

• Metoda predvideva, da sta pozitivno in negativno odstopanje zaznave od pričakovanj  
enako pomembni, čeprav je z vidika kupca zaznava pod pričakovanji veliko pomembnejša 
kot preseganje pričakovanj (Buttle, 1996, str. 14). 

• Ni prepričljive osnove za trditev, da kupci zaznavajo kvaliteto storitve v obliki vrzeli med 
izvedbo in pričakovanji. Princip vrzeli po ugotovitvah nekaterih raziskovalcev ne doprinese 
novih informacij v primerjavi s komponento zaznav v metodi, saj je tendenca odgovorov v 
zvezi s pričakovanji določiti zelo visoka pričakovanja. Rezultati, dobljeni kot razlika, so 
nezanesljivi, čeprav so podatki, iz katerih računamo razliko, visoko zanesljivi. Model vrzeli 
tudi nima logičnega odgovora na vprašanje, kdaj je kupec zadovoljen, če pričakuje slabo 
storitev. Edini odgovor, če razmišljamo v smislu vrzeli, je namreč, da bo zadovoljen s 
slabo storitvijo, ko se bodo njegova pričakovanja izpolnila. Zato nekateri avtorji v svojih 
modelih kot pomemben vpliv na zadovoljstvo poleg pričakovanj izpostavljajo še želje 
kupca. Merjenje samo zaznave ima pred merjenjem razlike med zaznavo in pričakovanji 
prednost z vidika napovedovanja vrednosti in glede na psihometrične učinke, slabost pa je 
manjša analitična vrednost (Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996, str. 15). 

• Metoda se osredotoča na proces izvedbe storitve in ne zajame kvalitete rezultata storitve, 
ki je tudi pomemben. V raziskavi so na primer ugotovili, da je bil delež vpliva procesnih 
spremenljivk na kupčevo odločitev o nakupu le 45-odstoten (Buttle, 1996, str.15). 

• Štiri oziroma pet trditev ne more zajeti variabilnosti znotraj posamezne dimenzije 
kakovosti. V splošnem velja, da je kvaliteta storitev sekundarni konstrukt, sestavljena iz 
večjega števila primarnih spremenljivk. Avtorji metode Servqual so v prvotni obliki te 
metode leta 1988 trdili, da je metoda dobra osnova za proučevanje kvalitete storitev, niso 
izključili dodajanja ali odvzemanja posameznih trditev zaradi prilagajanja specifičnim 
zahtevam. V reviziji metode leta 1991 so zatrdili, da je pet dimenzij osnovnih in veljajo v 
obsegu vseh storitev. Različni raziskovalci so ob proučevanju raznovrstnih storitvenih 
dejavnosti prišli do zelo različnega števila dimenzij kakovosti teh storitev. Njihova skupna 
ugotovitev je zato bila, da empirične ugotovitve ne podpirajo petdimenzijskega koncepta 
kvalitete storitev, saj je število dimenzij različno in odvisno od proučevane dejavnosti 
(Buttle, 1996, str. 16). 

• Trditve metode Servqual pogosto ne pripadajo tistim dimenzijam kakovosti, ki bi jim po 
pričakovanjih avtorjev metode morale. Poleg tega je medsebojna povezanost trditev, ki 
pripadajo isti dimenziji kakovosti, v številnih primerih nezadostna (Buttle, 1996, str.19). 

• Glede na to, da izvedba velikega števila storitev poteka prek številnih srečanj med 
ponudnikom storitev in kupcem, raziskovalci ugotavljajo, da kupci ocenjujejo kakovost 
storitev glede na vse stike s ponudnikom storitve. Zato je smiselno le proučevanje 
specifičnih trenutkov resnice glede na storitev, na pa splošno ugotavljanje dimenzij 
kakovosti (Buttle, 1996, str. 22). 

• Trditve v vprašalniku metode Servqual so postavljene z uporabo 13 parov v pozitivni obliki 
in 9 parov v negativni. Tak način so avtorji uporabili, da bi pritegnili pozornost vprašanih, 
kar pa je vplivalo na večje število napak zaradi nerazumevanja ter podaljšalo čas, 
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potreben za izpolnjevanje vprašalnika. V analizi metode Servqual so raziskovalci ugotovili 
značilno razliko med povprečnimi rezultati zaznave, pričakovanj ter vrzeli pozitivno in 
negativno oblikovanih trditev. Glede na navedeno so sklepali, da je oblikovanje trditev 
lahko vzrok za dejavnik, ki je posledica uporabljene metode in ne predstavlja dimenzij 
kakovosti storitve, ampak povzroča problem kvalitete podatkov (Buttle, 1996, str. 22). 
Avtorji metode Servqual so na kritiko odgovorili tako, da so leta 1991 vse trditve 
spremenili v pozitivne (Lewis, 1995, str. 69). 

• Uporaba 7-stopenjske lestvice po mnenju nekaterih avtorjev ni ustrezna. Kritika se obrača 
na dejstvo, da točke od 2 do 6 niso opisane, kar po mnenju nekaterih lahko vodi v 
čezmerno uporabo skrajnih točk. Menijo, da bi bilo potrebno opisati vsako število točk. 
Drug pomislek je povezan z interpretacijo srednje točke, ki jo lahko interpretiramo kot "ne 
vem, ne morem reči ne pozitivne ne negativne ali enostavno ne razumem trditve". 
Pomislek obstaja še tam, kjer je vrzel majhna, saj z zaokrožitvijo zaradi uporabe sedmih 
stopenj lahko rezultate interpretiramo, kot da vrzeli ni (Lewis, 1995, str.70). Po drugi strani 
so nekateri raziskovalci predlagali uporabo 5-stopenjske lestvice, da bi zmanjšali  
frustracijo ter povečali število in kvaliteto odgovorov (Buttle, 1996, str. 22). 

• Vprašani se zaradi dveh izpolnjevanj vprašalnikov z istimi trditvami, kjer se ene 
navezujejo na pričakovanja, druge pa na zaznavo, pogosto dolgočasijo, včasih pa so 
zmedeni. Nekateri predlagajo označevanje stopnje pričakovanega in zaznanega nivoja v 
istem stavku (Lewis, 1995, str. 72). Obstajajo še pomisleki glede časovne razporeditve 
odgovarjanja. Namesto spraševanja o pričakovanjih pred izvedbo storitve in zaznavo 
neposredno po izvedbi storitve nekateri predlagajo izvedbo raziskave o razliki med 
pričakovanji in zaznavo kvalitete storitev z uporabo enega vprašalnika namesto dveh 
(Buttle, 1996, str. 22). Drugi ugotavljajo, da bodo vprašani pri hkratnem ugotavljanju 
pričakovanj in zaznave storitev označili pričakovanja večja, kot so bila dejansko pred 
izvedbo storitev. Menijo, da je nujno pričakovanja meriti pred izvedbo storitev, saj sicer 
tisti s pozitivno izkušnjo vrzel prikažejo kot manjšo od dejanske, tisti z negativno izkušnjo 
pa skušajo vrzel prikazati kot večjo od dejanske (Buttle, 1996, str. 23). 

• Navadno se vse spremenljivke v vprašalniku Servqual upoštevajo kot enako pomembne, 
čeprav je bilo z raziskavami ugotovljeno, da to ne velja. Pomembnost posameznih 
dimenzij kakovosti je za posameznika iz določenega okolja, ki kupuje določeno vrsto 
storitev, specifično. Avtorji metode Servqual so se leta 1991 odzvali s spremenjeno 
metodo z dodatnim vprašanjem, v katerem kupci glede na pomembnost posamezne 
dimenzije razdelijo med posamezne dimenzije kakovosti 100 točk (Lewis, 1995, str. 71). 

• Nastajajo težave pri uporabi metode zaradi kulturnih razlik v navadah in vedenju 
izpolnjevalcev, kar vpliva na merjenje pričakovanj in zaznav (Lewis, 1995, str. 72). 
Pregled kritik metode Servqual lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je podpora modelu 

vrzeli, kot osnovi za merjenje kvalitete storitev, majhna. Literatura s področja marketinga 
podpira enostavna merila zadovoljstva kupcev s storitvami (Cronin, 1992, str. 56). 
 
9. Metoda Intqual 
  

Metoda Intqual predstavlja notranje merilo kvalitete storitev, ki so ga razvili na podlagi 
metode Servqual. Da bi lahko merila kvaliteto storitev in ugotavljala njeno povezanost z 
uspešnostjo poslovanja podjetij, sta avtorja metode razvila vprašalnik o kvaliteti storitev, 
prikazan v nadaljevanju, ter dodala 3 vprašanja s področja uspešnosti poslovanja podjetja. 
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Vprašalnik Intqual 
       Se sploh ne strinjam     Popolnoma se 
strinjam 
1. V našem podjetju verjamemo, da je storitev brez napak cilj, 

za katerega se je vredno potruditi. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Poslovodstvo našega podjetja je prepričano, da bodo 
storitve brez napak izboljšale učinkovitost prodaje. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. V našem podjetju potrošimo precejšnje vsote, da 
zagotovimo pravilno izvedbo storitev  že prvič. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Zaposleni v našem podjetju spoštujejo pomembnost pravilne 
izvedbe storitve v obljubljenem času. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Višje poslovodstvo v našem podjetju redno sporoča 
zaposlenim pomembnost izvedbe storitev brez napak. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Vsa sporočila znotraj podjetja poudarjajo pomembnost 
izvajanja storitev brez napak. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Prizadevanje za storitev brez napak je poslanstvo našega 
podjetja. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Pri zaposlovanju v podjetju poskušamo zagotoviti, da novo 
zaposleni verjamejo v vrednost storitve brez napak. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. V našem podjetju se usposabljanja zaposlenih osredotočajo 
na to, kako zagotavljati kupcem storitve brez napak. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. V podjetju obstajajo teami zaposlenih iz različnih sektorjev, 
zadolženi za zagotavljanje storitev brez napak. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. V našem podjetju vedno poskušamo zagotavljati resnično 
podobo storitev, ki jih kupec od nas lahko tudi pričakuje.  

1 2 3 4 5 6 7 

12. V našem podjetju obstaja redna komunikacija med tistimi, 
ki opravljajo storitve, in tistimi, ki jih prodajajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. V našem podjetju je ena glavnih prednostnih nalog pravilna 
izvedba storitve že prvič. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Zaposleni v našem podjetju so usposobljeni, da kupcem 
pokažejo, kako podjetje skrbi in ceni svoje kupce.  

1 2 3 4 5 6 7 

15. Zaposleni v tem podjetju poskušajo stalno razveseljevati 
kupce tako, da jim ponudijo nekaj več, kot so ti pričakovali. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Pričakovanja kupcev so primerjalno merilo, s katerim 
podjetje ugotavlja uspešnost poslovanja. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Podjetje dobro pozna pričakovanja svojih kupcev. 1 2 3 4 5 6 7 
 
Vir: Caruana, Pitt, 1997, str. 610-611. 

V metodi sta se avtorja osredotočila predvsem na dva dejavnika, in sicer na zanesljivost 
storitev s poudarjanjem storitev brez napak in na management pričakovanj, ki naj bi bila po 
njunem mnenju kritična za kakovost storitev. Od anketiranca določene vrednosti pri 
posameznih vprašanjih prikazujejo uspešnost zagotavljanja kakovosti storitev s specifičnega 
vidika in s tem prispevajo k diagnostični vrednosti raziskave. 

Z uporabo vprašalnikov o kvaliteti storitev in uspešnosti poslovanja, ki sta jih avtorja 
naslovila na direktorje prodaje 1000 največjih storitvenih podjetij v Veliki Britaniji, sta potrdila 
hipotezo, da je nivo kvalitete storitev pozitivno povezan z uspešnostjo poslovanja podjetij. V 
praktični aplikaciji vprašalnika Intqual sta tudi ugotavljala, kje so neizkoriščene priložnosti 
podjetij pri zagotavljanju kakovostnih storitev. V konkretnem primeru sta ugotovila, da v 
večini podjetij zaposleni niso dovolj motivirani, da bi pri izvedbi storitev zagotovili to, kar kupci 
pričakujejo.  

Intqual je instrument za merjenje kakovosti storitev, ki mu drugi avtorji niso namenjali 
posebne pozornosti. Glede na predmet raziskave lahko z njegovo uporabo analiziramo 
odgovore vodstev različnih podjetij, ki sodijo v isto panogo, če želimo dobiti sliko neke 
panoge. Lahko pa pridobivamo tudi odgovore zaposlenih v podjetju, če želimo analizirati 
kakovost storitev znotraj podjetja (Caruana, Pitt, 1992, str. 614). 

Metoda Intqual se podobno kot metoda Servqual osredotoča na pričakovanja kupcev, 
čeprav jih neposredno ne ugotavlja. Tudi zaznav kupcev ne ugotavlja neposredno, kar je 
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slabost metode. Številne od kritik metode Servqual, ki smo jih navedli v prejšnji točki, veljajo 
tudi za metodo Intqual. 
 
10. Metoda Servperf 
 

V skladu s številnimi kritikami metode Servqual, predvsem glede upravičenosti uporabe 
pričakovanj za ocenjevanja kakovosti storitev, so v metodi Servperf avtorji kot merilo 
kakovosti storitev uporabili kar zaznavo izvedbe storitve. 

Metodo so avtorji uporabili za analizo na štirih področjih storitev, in sicer bančništvu, 
zatiranju škodljivcev, kemičnem čiščenju in hitri prehrani. Na vzorcu 660 naključno izbranih 
prebivalcev nekega mesta v ZDA so v intervjujih zbirali podatke o kvaliteti storitev podjetij. V 
prvi fazi raziskave so ugotovili, da uporaba petih dimenzij kakovosti, uporabljenih v metodi 
Servqual ni ustrezna, medtem ko je uporaba 22 trditev  ustrezna, razen za 19. trditev, ki so jo 
izločili in tako uporabili 21 trditev metode Servqual. Druga faza raziskave je pokazala, da je 
metoda Servperf primernejša za merjenje kvalitete storitev kot metoda Servqual, uporaba 
dodatnih pomembnostnih uteži pa je vprašljiva, saj ne daje boljših rezultatov. Rezultate za 
podjetja iz različnih področij storitvenih dejavnosti so primerjali in ugotovili, da je za analizo 
kakovosti storitev primerno uporabljati specifične dimenzije kakovosti glede na proučevano 
področje. 

Glede povezanosti kvalitete storitev, zadovoljstva potrošnikov in namere ponovnega 
nakupa so ugotovili, da ima kvaliteta storitev pomemben vpliv na zadovoljstvo kupcev, to pa 
pomembno vpliva na namero ponovnega nakupa, medtem ko je vpliv kvalitete storitev na 
namen ponovnega nakupa zanemarljiv. V skladu z navedenim so raziskavo sklenili z 
ugotovitvijo, da je bolj smiselno ugotavljati in prizadevati si za zadovoljstvo kupcev kot za 
kakovost storitev (Cronin, Taylor, 1994, str. 125-131). 
 
11. Metoda z upoštevanjem želja kupcev 
 

Pomanjkljivosti modela vrzeli so druge avtorje vodile k oblikovanju metode, ki upošteva 
želje kupcev, ki pomembno vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Pričakovanja so definirali kot 
vizijo o značilnostih storitev v prihodnosti, želje pa kot ocene o tem, v kolikšni meri lastnosti, 
koristi ali izid storitve vodijo k doseganju posameznikovih vrednot. Pri tem velja, da so 
pričakovanja usmerjena v prihodnost in so spremenljiva, medtem ko so želje usmerjene v 
sedanjost in bolj stabilne. Vpeljali so še pojem zadovoljstva z informacijami, saj menijo, da 
imajo marketinške informacije, ki vzbudijo pričakovanja kupcev o storitvi, pomemben vpliv na 
zadovoljstvo potrošnikov. V svojem modelu so avtorji zadovoljstvo predstavili kot čustven 
odziv na izkušnjo s storitvijo, povezano z zadovoljstvom s storitvijo samo in informacijami, 
uporabljenimi pri njeni izbiri. Po ugotovitvah avtorjev se kar 18 odstotkov odgovorov na 
vprašanja, povezana z zadovoljstvom, navezuje na informacije, sporočane prek marketinških 
oddelkov, kar kaže na velik pomen zadovoljstva z informacijami na celotno zadovoljstvo. 
Definiramo lahko odstopanje zaznane storitve od pričakovanj in odstopanje od želja. Prvo je 
odsev kupčeve subjektivne primerjave pričakovanj in zaznane izvedbe. Ustrezanje željam pa 
je odsev subjektivne primerjave želja z zaznano izvedbo. Obe primerjavi vplivata  na 
kupčevo zadovoljstvo in na zadovoljstvo z informacijami. 

Avtorji so raziskovali, kolikšen je vpliv razlikovanja zaznane izvedbe od želenega oziroma 
pričakovanega stanja, ter ugotovili, da je vpliv razlikovanja od želenega stanja pomembnejši 
kot vpliv razlikovanja od pričakovanega stanja. Vpliv pričakovanj na zadovoljstvo različni 
raziskovalci pojasnjujejo na različne načine. Nekateri menijo, da vpliva ni, drugi, da je vpliv 
negativen, zaradi česar predlagajo, naj podjetja znižajo pričakovanja svojih strank ter tako 
pozitivno vplivajo na zadovoljstvo. Po drugi strani ne moremo mimo dejstva, da pričakovanja 
tudi pozitivno vplivajo na samo zaznavo ter tako zmanjšajo razliko med pričakovano in 
zaznano izvedbo (Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996, str. 16-17). 

Čeprav nekateri raziskovalci menijo, da gre pri željah in pričakovanjih za različne nivoje 
iste spremenljivke, se avtorji raziskave s tem ne strinjajo. Ugotovitve namreč kažejo, da gre 
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za dva različna konstrukta, ki imata tudi različen vpliv na zadovoljstvo. Poleg tega so 
ugotovili, da imajo pričakovanja pozitiven in negativen vpliv na zadovoljstvo, medtem ko 
imajo želje le negativen vpliv. 

Vpeljava pojma zadovoljstva z informacijami je pokazala tudi na specifičen vpliv informacij 
na celotno zadovoljstvo. Vedno, ko so kupcu posredovane prave informacije, se njegovo 
zadovoljstvo z informacijami poveča, čeprav s tem ne dosežemo nujno enakega učinka tudi 
na splošno zadovoljstvo kupcev (Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996, str. 27).  

 
5. UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAVAROVANCEV 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV, OBMOČNA ENOTA NOVA 

GORICA 
     
5.1  Osnovne predpostavke raziskave o zadovoljstvu zavarovancev  
 

V fazi načrtovanja raziskave o zadovoljstvu zavarovancev smo najprej proučili dejavnike, 
ki so pomembni za ustrezno izvedbo raziskave. Upoštevajoč: 
• velik tržni delež zavarovalnice na geografskem področju, na katerem posluje; 
• politiko kakovosti, usmerjeno v doseganje zvestobe zavarovancev; ter 
• večjo možnost pridobivanja podatkov; 
 smo se v raziskavi omejili na proučevanje zadovoljstva obstoječih zavarovancev. Relativno 
velik, 66-odstoten delež zavarovalne premije, zbrane v skupini fizičnih oseb, in potreba po 
upoštevanju drugih dejavnikov pri proučevanju zadovoljstva pravnih oseb, pa sta pogojevala 
omejitev raziskave na proučevanje zadovoljstva zavarovancev iz skupine fizičnih oseb. 

V prvi fazi raziskave smo uporabili že obstoječe podatke, povezane z obravnavano 
problematiko v metodah analize pritožb in analize izgubljenih zavarovanj. V drugi fazi smo 
želeli pridobiti podrobnejše podatke o zadovoljstvu zavarovancev, zato smo se odločili za 
neposredno pridobivanje podatkov, v katero smo vključili zaposlene in zavarovance. Najprej 
smo določili dejavnike, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo zavarovancev, sledil pa je 
razvoj anketnega vprašalnika, njegovo testiranje, določitev vzorca ter izvedba raziskave z 
uporabo anketnega vprašalnika. V zadnji fazi raziskave smo opravili še analizo rezultatov o 
zadovoljstvu zavarovancev in na podlagi te predlagali ustrezne ukrepe za povečanje stopnje 
njihovega zadovoljstva.  
 
5.2 Analiza pritožb 
 

Od leta 2000, v katerem je bil v skladu s pridobljenim certifikatom standarda kakovosti ISO 
9002 na novo urejen postopek obravnavanja pritožb, je bilo na področju poslovanja 
Območne enote Nova Gorica skupno 23 vpisov v knjige pritožb in pohval. Od tega je bilo kar 
21 pohval, v katerih so zavarovanci pohvalili predvsem prijaznost in strokovnost zaposlenih 
ter urejenost poslovnih prostorov. Dve pritožbi sta bili posledica neprijaznosti zaposlenih in v 
obeh primerih pritožb se je direktor podjetja pritožnikoma iskreno opravičil za vedenje 
zaposlenih. 

Drugo skupino pritožb predstavljajo tiste, ki na zavarovalnico prispejo po pošti. Te so 
navadno posledica nezadovoljstva z višino obračunane zavarovalnine oziroma odškodnine 
ali nezadovoljstva s pravnim temeljem za izplačilo le-te. V letu 2001 je bilo takih pritožb 36, in 
sicer 12 s področja premoženjskih zavarovanj, 19 s področja osebnih zavarovanj, 3 s 
področja izvajanja regresov ter 2 pritožbi s področja trženja. Posebno telo, pritožbena 
komisija, je v tem času obravnavala 7 zadev, med katerimi je kot upravičeno spoznala le eno 
pritožbo. Sicer pa je vodja sektorja premoženjskih zavarovanj v okviru strokovnih služb 
obravnaval 5 pritožb na pravni temelj za izplačilo odškodnine oziroma odnos zaposlenega, ki 
so bile neutemeljene, vodja sektorja osebnih zavarovanj pa 19 pritožb, ki so se vse nanašale 
na višino zavarovalnine in od katerih so bile 3 utemeljene. Pritožbe s področja izvajanja 
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regresov so bile neutemeljene, vodja sektorja trženja pa je obe pritožbi na odnos do stranke 
spoznal za utemeljeni. Ugotovimo lahko, da gre pri večini pritožb predvsem za sporne 
zavarovalne zadeve, ki jih morajo ustrezno reševati strokovne službe in navadno niso 
posledica slabe kvalitete storitev, pogosto pa so neutemeljene. Delež pritožb, ki so povezane 
z osebnimi zavarovanji, presega 50 odstotkov vseh pritožb, kar glede na 28- odstotni delež 
premije teh zavarovanj v portfelju kaže na nekoliko večje težave pri tovrstnih zavarovanjih. 
Število pritožb se je v letu 2001 glede na predhodno leto nekoliko zmanjšalo. 

Analiza pritožb o zadovoljstvu zavarovancev ne pove veliko, saj se velik delež 
nezadovoljnih strank ne pritoži. Ugotavljamo lahko le pogostost pritožb po posameznih letih 
ter znotraj posamezne skupine zavarovanj in ga primerjamo z deležem teh zavarovanj v 
zavarovalnem portfelju, vsako pritožbo pa moramo natančno proučiti, da bi z ustreznimi 
ukrepi odpravili vzroke za nezadovoljstvo zavarovancev.  
 
5.3 Analiza izgubljenih zavarovanj 
 

Druga analiza, v kateri smo uporabili obstoječe podatke, je bila analiza izgubljenih 
zavarovanj. Glede na način sklepanja zavarovanj ima zavarovalnica dokaj natančen pregled 
nad izgubljenimi zavarovanji. Razen pri nekaterih kratkoročnih zavarovanjih je namreč ob 
poteku veljavnosti vsake zavarovalne pogodbe zavarovalni zastopnik zavezan, da obišče 
zavarovanca. V primeru, da zavarovanec zavarovalne pogodbe ne želi podaljšati, mora 
podpisati ustrezno izjavo in navesti vzrok za svojo odločitev. Izjavo zavarovanca zavarovalni 
zastopnik posreduje strokovnim službam, ki jo proučijo in zbirajo podatke o vseh 
neobnovljenih zavarovalnih pogodbah. Zavarovalnih pogodb sicer ni možno prekiniti in 
zahtevati povračila sredstev, razen pri dolgoročnih pogodbah z odpovednim rokom ter 
nekaterih drugih primerih, specifičnih za posamezno vrsto zavarovanja. Seveda pa izguba 
ene zavarovalne pogodbe ne pomeni tudi izgube zavarovanca, ki ima lahko še vrsto drugih 
veljavnih zavarovalnih pogodb. 

V letu 2000 je bilo v Zavarovalnici Triglav, Območni enoti Nova Gorica, število 
zavarovalnih pogodb, ki niso bile obnovljene, 3.545, v letu 2001 pa 3.556, kar predstavlja 
približno 3,5 odstotkov vseh zavarovalnih pogodb. Da bi ugotovili, kateri so glavni razlogi, da 
ni prišlo do obnovitve zavarovanj, smo proučili izgube zavarovanj po vzrokih. Med možnimi 
razlogi za izgubo zavarovanja smo glede na širok spekter možnosti pri zavarovanjih različnih 
zavarovalnih vrst upoštevali sedem osnovnih vzrokov. 
 
Tabela 2 : Deleži izgubljenih zavarovanj po vzrokih za leti 2000 in 2001 
 

Vzrok Leto 2000 Leto 2001 
prodaja zavarovane stvari 25,8 % 28,2 % 
starost zavarovane stvari 7,9 % 9,8 % 
višina zavarovalne premije 2,3 % 1,8 % 
zamenjava zavarovalnice 8,9 % 10,5 % 
nezadovoljstvo z obravnavanjem zavarovalnega zahtevka 1,3 % 2 % 
finančne težave 8,0 % 6,5 % 
ostalo 45,8 % 41,2 % 
 
Vir: Interni viri Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica. 
 

Na osnovi podatkov iz tabele 2 lahko ugotovimo, da so vzroki za več kot 40-odstotni delež 
izgubljenih zavarovanj od zavarovalnice neodvisni, saj ta ne more vplivati na starost 
zavarovane stvari, prodajo zavarovane stvari ali finančne težave. Po drugi strani nekateri 
vzroki, kot sta višina zavarovalne premije in nezadovoljstvo z obravnavanjem zavarovalnega 
zahtevka, ne dosegata niti 4-odstotnega deleža. Zamenjava zavarovalnice je vzrok za 9 do 
10 odstotkov izgubljenih zavarovanj. Med zavarovalnicami, za katere so se odločali naši 
zavarovanci pri zamenjavi, je bilo leta 2001 nekaj več kot 36 odstotkov takih, ki so se odločili 
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za zavarovalnico Slovenica, okoli 15 odstotkov za zavarovalnico Adriatic, enak odstotek za 
Mariborsko zavarovalnico ter 34 odstotkov za druge zavarovalnice. Delež slednjih je bil v letu 
2000 le okoli 22-odstoten, kar kaže na povečanje konkurenčnosti drugih zavarovalnic, ki šele 
prodirajo na trg, na katerem posluje Zavarovalnica Triglav, Območna enota Nova Gorica. 
Opazimo še, da je prek 40 odstotkov izgubljenih zavarovanj glede na vzrok uvrščenih v 
rubriko "ostalo", kjer je razlog za izgubo zavarovanja najpogosteje uničenje vozila, smrt 
zavarovanca, pogin zavarovane živali, včasih pa zavarovanci vzroka za odločitev ne želijo 
pojasniti in ostaja resnični vzrok za izgubo zavarovanja neopredeljen. Ugotovimo lahko, da 
med vzroki za izgubo zavarovanj prevladujejo tisti, na katere zavarovalnica nima vpliva. Med 
vzroki, na katere pa zavarovalnica lahko vpliva, prevladujejo zamenjava zavarovalnice, v 
veliko manjši meri pa še nezadovoljstvo z obravnavanjem zavarovalnega zahtevka in višino 
zavarovalne premije. 

Primerjava deležev po skupinah zavarovanj pokaže, da se je delež izgubljenih  
avtomobilskih zavarovanj leta 2000 s približno 43 odstotki, v letu 2001 zmanjšal na 41 
odstotkov. Sledijo druga premoženjska zavarovanja, katerih delež se je z 42 v letu 2000 
povečal na 46 v letu 2001, ter druga zavarovanja, katerih delež se je s 15 odstotkov leta 
2000 zmanjšal na 13 odstotkov leta 2001. Podatke o deležu neobnovljenih zavarovanj 
znotraj posamezne skupine zavarovanj ter razmerjih med letoma 2000 in 2001 predstavljamo 
v nadaljevanju. 

Med avtomobilskimi zavarovanji se je delež zavarovancev, ki se niso odločili za 
podaljšanje zavarovalne pogodbe zaradi prodaje ali starosti zavarovane stvari, s 50 
odstotkov v letu 2000 povečal na 59 odstotkov v letu 2001. Okoli 9 odstotkov neobnovljenih 
avtomobilskih zavarovanj je posledica prehoda h konkurenčnim zavarovalnicam in se med 
opazovanima letoma bistveno ne razlikuje, okoli 3 odstotki pa so posledica previsokih premij 
in nezadovoljstva z obravnavanjem zavarovalnega zahtevka. Vzrok za  okoli 2 odstotka 
neobnovljenih zavarovanj so finančne težave, preostalih 36 odstotkov leta 2000 in 27 
odstotkov leta 2001 pa se uvršča med "ostalo". 

Pri premoženjskih zavarovanjih se skoraj 50 odstotkov vzrokov za izgubo zavarovanj 
uvršča med "ostalo". Delež izgubljenih zavarovanj zaradi finančnih težav se je od 14 
odstotkov leta 2000 nekoliko zmanjšal na 10 odstotkov v letu 2001. Po drugi strani sta se 
deleža izgub zaradi prodaje in starosti zavarovane stvari s 24 odstotkov leta 2000 v letu 2001 
povišala na 29 odstotkov. Povečal se je delež izgub zaradi prehoda k drugim 
zavarovalnicam, in sicer z 9 na 11 odstotkov. Nezadovoljstvo s premijo se je v teh letih 
nekoliko zmanjšalo, nezadovoljstvo z obravnavo zavarovalnega zahtevka pa nekoliko 
povečalo z 2 na 3 odstotke. 

Pri drugih zavarovanjih je vzrok za izgubo zavarovanj v več kot 70 odstotkih primerov 
nepojasnjen . 

Z analizo izgubljenih zavarovanj lahko ugotovimo, da je glavni vzrok za prenehanje 
zavarovanja pri avtomobilskih zavarovanjih predvsem prodaja ali starost zavarovane stvari. 
Relativno pomemben delež predstavlja še prehod zavarovancev k drugim zavarovalnicam, ki 
ga moramo preprečiti z bolj konkurenčno ponudbo. Med premoženjskimi in drugimi 
zavarovanji velja podobno, le da ostane še večji delež vzrokov nepojasnjen; tudi tu se je 
nekoliko povečal delež prehoda h konkurenci, čemur se moramo odločneje zoperstaviti. 
 
5.4  Merjenje zadovoljstva zavarovancev Zavarovalnice Triglav, Območna enota 

 Nova Gorica 
 

Obstoječi podatki, ki smo jih uporabili v metodah analize pritožb in analize izgubljenih 
zavarovanj, niso omogočili merjenja stopnje zadovoljstva in deleža nezadovoljnih 
zavarovancev, zato smo se v nadaljevanju raziskave odločili za pridobivanje podatkov o 
zadovoljstvu neposredno od zavarovancev. Med različnimi možnostmi za pridobivanje 
tovrstnih podatkov smo glede na finančne omejitve in časovni okvir, ki ga je postavilo   
vodstvo podjetja kot naročnik raziskave, izbrali anketni vprašalnik o zadovoljstvu 
zavarovancev. Najprej smo določili tiste dejavnike v okviru izvajanja zavarovalnih storitev, ki 
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so za zavarovance najpomembnejši in ki jim je zato potrebno nameniti posebno skrb. Ti 
dejavniki so bili osnova za oblikovanje posameznih vprašanj anketnega vprašalnika o 
zadovoljstvu zavarovancev. 

 
5.4.1 Določanje dejavnikov, ki so  pomembni za zavarovance 

 
V prvi fazi merjenja zadovoljstva zavarovancev je bil opravljen študij literature, iz katere je 

bilo mogoče določiti nekatere osnovne dejavnike, pomembne za kupce vseh vrst storitev. 
Sledili so individualni intervjuji z nekaterimi zavarovalnimi zastopniki, ki zavarovance najbolje 
poznajo, nato pa smo v mesecu septembru 2001 organizirali anketno akcijo z naslovom 
“Kdaj so Vas zadnjič vprašali: Kako ste zadovoljni z nami?”. V akciji, ki je trajala štirinajst dni, 
smo tik pred zaključkom zavarovalnega primera zavarovance prosili, da nam posredujejo 
svoje vtise ter navedejo najpomembnejše dejavnike, ki v pozitivnem ali negativnem smislu 
določajo njihovo zadovoljstvo z zavarovalno storitvijo. Akcija je sočasno potekala na sedežu 
Območne enote v Novi Gorici ter predstavništvih v Ajdovščini, Idriji in Tolminu. Za opisani 
način zbiranja podatkov smo se odločili, ker smo želeli: 
• da zavarovanci, ki so nam posredovali svoje mnenje, poznajo zavarovalno storitev v 

celoti, torej tudi njen drugi del, ki vključuje obravnavo zavarovalnega zahtevka; 
• da je njihov vtis svež; 
• da dobimo podatke, na katere ne bo vplivala navzočnost zavarovalnega zastopnika;  
• da predstavljajo zavarovance s celotnega geografskega področja, na katerem posluje 

novogoriška Območna enota Zavarovalnice Triglav. 
Po koncu akcije smo odgovore zbrali, sledila pa je analiza rezultatov, ki je pokazala na 

velik pomen zavarovalnih zastopnikov v fazi sklepanja zavarovalnih pogodb ter referentov za 
cenitev in likvidacijo škod ali cenilcev, kot jih imenuje večina zavarovancev, v fazi obravnave 
zavarovalnih zahtevkov. Poleg lastnosti navedenih oseb so se kot pomembni pokazali še 
nekateri dejavniki, povezani s postopki sklepanja zavarovalnih pogodb oziroma obravnave 
zavarovalnih zahtevkov. Številne dejavnike, ki so jih navedli zavarovanci, smo ločili po 
skupinah in oblikovali posamezne dimenzije, pomembne za  zadovoljstvo zavarovancev. V 
anketni vprašalnik, ki smo ga oblikovali v naslednji fazi, smo tako vključili vprašanja o 
pomembnosti in zadovoljstvu zavarovancev z naslednjimi lastnostmi zavarovalnih 
zastopnikov in cenilcev, ki smo jih zaradi lažjega razumevanja tudi na kratko obrazložili: 
• dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem; 
• odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem; 
• usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa; 
• zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja;  
• zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času.  
Od drugih dejavnikov, ki so pomembni pri sklepanju zavarovalne pogodbe, so se med 
najpomembnejše uvrstili: 
• razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj razumljiva; 
• prilagodljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj prilagodljiva;  
• višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja ustrezna. 
Med dejavnike, ki so posebej pomembni pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov, pa so 
zavarovanci uvrstili: 
• postopek uveljavljanja zavarovalnine ob škodi - ali je ustrezen;  
• hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna; 
• višina izplačane zavarovalnine - ali je višina primerna.  
 
5.4.2 Oblikovanje anketnega vprašalnika 
 

Na podlagi predhodnih ugotovitev smo oblikovali anketni vprašalnik o zadovoljstvu 
zavarovancev, ki je bil razdeljen na 4 dele. Glede na velike razlike med značilnostmi 
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posameznih vrst zavarovanj smo tako ločeno obravnavali skupine avtomobilskih, 
premoženjskih in osebnih zavarovanj, sledil pa je še zadnji del o splošnih vtisih 
zavarovancev in primerjavi s konkurenco. 

V prvih treh delih vprašalnika so se vprašanja ponavljala, navezovala pa so se na 
ugotavljanje pomembnosti in zadovoljstva zavarovancev s posameznimi dejavniki iz vsake 
skupine zavarovanj. Razdeljena so bila na tista o sklepanju zavarovanj ter druga o obravnavi 
zavarovalnih zahtevkov, na katera pa so odgovarjali le tisti zavarovanci, ki so v preteklosti že 
postavili zavarovalni zahtevek iz posamezne skupine zavarovanj. Vsakokrat smo tudi 
ugotavljali, kje so zavarovanci sklenili zavarovalno pogodbo ter kje so vložili zavarovalni 
zahtevek. Zavarovancem smo pri ugotavljanju skupine zavarovanj pomagali z vsakokratno 
navedbo zavarovanj, ki sodijo v posamezno skupino. Na vsa vprašanja v osrednjem delu 
vprašalnika so zavarovanci odgovarjali z obkrožanjem  števila točk od 1 do 5, kjer je 1 točka 
pomenila, da z navedeno lastnostjo ali značilnostjo sploh niso zadovoljni, 5 točk pa je 
pomenilo, da so z navedeno lastnostjo oziroma značilnostjo zelo zadovoljni. Omenjeno 
lestvico smo izbrali, ker po našem mnenju nudi dovolj svobode pri izbiri, po drugi strani pa ne 
vsebuje prevelikega števila razredov, kar bi zavarovance lahko zmedlo. Pomembnost 
obravnavanih lastnosti zavarovalnih zastopnikov in cenilcev ter značilnosti zavarovanj smo 
ugotavljali tako, da so zavarovanci pri vsakem vprašanju o zadovoljstvu v okvirček vpisali še 
določeno število točk, ki je predstavljalo pomen te lastnosti oziroma značilnosti za njihovo 
zadovoljstvo. Med vse lastnosti zavarovalnega zastopnika so glede na pomembnost tako 
razvrstili skupno 100 točk, na enak način pa smo ugotavljali tudi pomembnost značilnosti 
zavarovanj pri sklepanju zavarovalnih pogodb, lastnosti cenilcev ter značilnosti zavarovanj 
pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov. 

V zadnji del anketnega vprašalnika smo uvrstili vprašanja o splošnem zadovoljstvu, 
konkurenčnih prednostih in slabostih Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica, ter 
odprto vprašanje o kritikah, pripombah in predlogih. Da bi stopnjo splošnega zadovoljstva 
zavarovancev lahko opredelili natančneje, smo pri ugotavljanju slednje v odgovor vključili 10 
možnih točk, od 1, ki je pomenila zelo veliko nezadovoljstvo, do 10, ki je pomenila zelo veliko 
zadovoljstvo. Na vprašanje o prednostih in slabostih so zavarovanci odgovarjali z 
označevanjem dejavnikov, ki po njihovem mnenju predstavljajo konkurenčno prednost 
oziroma slabost Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica. Omogočen je bil tudi 
vpis dodatne lastnosti, ki po mnenju zavarovancev sodi med prednosti ali slabosti. Sledila je 
še prošnja zavarovancem, da nam posredujejo nekatere osebne podatke, in sicer spol, 
starost in stopnjo izobrazbe. Anketni vprašalnik je obsegal skupno 4 strani, sestavljen pa je 
bil modularno, zato smo že v fazi načrtovanja vprašalnika predvidevali različno število 
odgovorov na posamezno skupino  vprašanj. 
 
5.4.3 Testiranje anketnega vprašalnika 
 

Anketni vprašalnik smo testirali tako, da smo 12 zavarovancev prosili za izpolnitev 
vprašalnika in komentar oziroma kritiko o vprašalniku. Večina vprašanih je menila, da je 
vprašalnik ustrezen, skoraj vsi pa so imeli težave pri določanju pomembnosti posameznih 
lastnosti in značilnosti. Določanje pomembnosti z vpisovanjem števila točk pri posamezni 
lastnosti ali značilnosti je bilo za anketirance prezahtevno, zato jih večina tega dela 
vprašalnika ni izpolnila, nekateri pa so se pritoževali nad računanjem, potrebnim za določitev 
ustreznega števila točk. Upoštevajoč dejstvo, da niso imeli težav z odgovarjanjem na 
vprašanja glede zadovoljstva, so v individualnih intervjujih nekateri predlagali, da bi bilo 
smiselno odgovarjanje na vprašanja o pomembnosti poenotiti z drugimi vprašanji, torej z 
dodeljevanjem 1 do 5 točk glede na pomembnost posamezne lastnosti oziroma značilnosti. 
Predlog smo proučili in sprejeli ter na podlagi sprememb anketni vprašalnik dokončno 
oblikovali. Ugotavljanje pomembnosti posameznih lastnosti in značilnosti smo tako za vse 
skupine zavarovanj enotno opravili v ločenem, uvodnem delu. Tako smo oblikovali 
anketirancem nekoliko prijaznejši vprašalnik, s čimer smo želeli predvsem povečati število 
pravilno izpolnjenih vprašalnikov. S tem pa smo, žal, izgubili podatek o razlikah v 
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pomembnosti proučevanih lastnosti in značilnosti med opazovanimi skupinami zavarovanj. V 
raziskavi uporabljen anketni vprašalnik je prikazan v prilogi 1. 
 
5.4.4 Določitev vzorca zavarovancev 
 

V raziskavo smo želeli vključiti čim večje število zavarovancev, vendar smo se glede na 
finančne in časovne omejitve odločili za vzorčno opazovanje. Ker je poseben način sklepanja 
na podlagi vzorčnih podatkov zagotovljen le iz naključnega vzorca, smo z enostavno 
naključno izbiro določili posamezne enote populacije v vzorec. Med prednostmi tovrstnega 
vzorčenja velja omeniti, da je izbrani vzorec praviloma dober predstavnik celotne populacije 
ter da je po zasnovi najpreprostejši in najbolj razumljiv in ga je zato v praksi najlažje izvajati 
(Košmelj, Rovan, 1997, str. 129). 

Potrebno število zavarovancev v vzorcu smo določili na podlagi zahteve naročnika 
raziskave, vodstva podjetja, da se ocena za odstotek zadovoljnih zavarovancev vsaj za 
glavne ugotovitve ne sme razlikovati od dejanskega odstotka zadovoljnih zavarovancev za 
več kot 10 odstotnih točk, pri 5-odstotni dopustni stopnji tveganja. 

Ocene zadovoljstva, ki nam jih posredujejo zavarovanci po lastni presoji, lahko le urejamo, 
na tej podlagi pa ne moremo sprejeti sklepov o velikosti razlik v njihovem zadovoljstvu. V 
statistični analizi rezultatov zato lahko uporabimo le tiste metode, ki omogočajo razvrščanje, 
kot merila pa v tem primeru ni smiselno uporabljati aritmetične sredine (Košmelj, Rovan, 
1997, str. 20-24). V nadaljevanju smo tako za opazovani parameter določili delež zadovoljnih 
zavarovancev ter se odločili za ocenjevanje parametra z mejami zaupanja. 

Ob upoštevanju rezultatov, pridobljenih v fazi testiranja vprašalnika, smo pričakovali 75- 
odstoten delež zadovoljnih zavarovancev, kar smo upoštevali pri izračunu potrebne velikosti 
vzorca zavarovancev. Da bi zadovoljili zahteve naročnika ob upoštevanju navedenih 
predpostavk, smo tako potrebovali vzorec vsaj 73 zavarovancev. Za določitev navedenega 
števila smo uporabili naslednjo formulo (Košmelj, Rovan, 1997, str. 123): 

 
kjer je: 

 
n - število enot v vzorcu; 
zα/2 - vrednost standardizirano normalno porazdeljene spremenljivke z pri stopnji tveganja α; 
π - delež enot; 
Dp - odklon zaupanja deleža enot. 

 
Pričakovali smo vsaj 14-odstoten delež odziva anketirancev, zato smo anketni vprašalnik 

poslali skupno 520 zavarovancem. Da bi zagotovili ustrezno zastopanost zavarovancev s 
celotnega geografskega področja, na katerem posluje novogoriška Območna enota 
Zavarovalnice Triglav, smo najprej ugotovili delež zavarovancev po posameznih geografskih 
področjih. Glede na ta delež smo določili tudi potrebno število anketirancev s posameznega 
področja, posamezne zavarovance pa smo iz seznamov zavarovancev po področjih določili z 
uporabo naključnih števil. Analiza podatkov o izbranih zavarovancih je pokazala, da je 33 
odstotkov anketirancev ženskega in 67 odstotkov moškega spola, kar zadovoljivo predstavlja 
dejansko strukturo zavarovancev. Sledila je izvedba raziskave z uporabo anketnega 
vprašalnika. 

 
5.4.5 Izvedba raziskave z uporabo anketnega vprašalnika 

 
 Izbranim zavarovancem smo po pošti poslali dopis s prošnjo, da odgovorijo na priloženi 

anketni vprašalnik ter izpolnjen vprašalnik vrnejo v priloženi pisemski ovojnici, za katero smo 
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poštne stroške že poravnali. Zagotovili smo jim anonimnost ter kot drobno pozornost za 
sodelovanje priložili osvežilec zraka z logotipom Zavarovalnice Triglav. Za pošiljanje 
vprašalnikov po pošti smo se odločili: 
• zaradi obsežnosti vprašalnika; 
• zaradi intimne narave vprašanj; 
• zaradi večje objektivnosti, kot bi jo dosegli v primeru, da bi vprašalnike izročali zavarovalni 

zastopniki; 
• da ne bi pritiskali na zavarovance in tako negativno vplivali na njihovo zadovoljstvo z 

našimi storitvami. 
Anketne vprašalnike smo odposlali 21.11.2001, rok za vrnitev izpolnjenih vprašalnikov pa je 
bil 27.11.2001. Zavarovance smo s kratkim rokom za oddajo izpolnjenih vprašalnikov želeli 
spodbuditi, da se izpolnjevanju posvetijo čimprej. Predvidevali smo namreč, da pretežni del 
zavarovancev, ki vprašalnika ne bodo izpolnili v roku nekaj dni, tega tudi kasneje ne bodo 
storili. V naslednjih štirinajstih dneh je na sedež zavarovalnice v Novi Gorici prispelo 87 
izpolnjenih vprašalnikov, s čimer se nismo zadovoljili. Z anketiranci, za katere smo 
predhodno pripravili podatke o njihovih telefonskih številkah, smo kontaktirali telefonsko. 
Spraševali smo jih, ali so že izpolnili anketni vprašalnik ter jih v nasprotnem primeru vljudno 
prosili, da to storijo čimprej. V telefonskih razgovorih smo še ugotavljali, zakaj nekateri niso in 
tudi ne nameravajo izpolniti vprašalnika. Večina jih je odgovorila, da za to nimajo časa, drugi 
so zatrdili, da glede na njihovo veliko zadovoljstvo s storitvami v tem ne vidijo posebnega 
smisla, tretji pa so bili nad njimi tako razočarani, da niso bili pripravljeni sodelovati. Do 
23.12.2001 smo tako prejeli skupno 127 vprašalnikov, od katerih pa je bilo 10 nepopolnih in 
smo jih iz obravnave izločili. Pri analizi smo tako upoštevali 117 vprašalnikov, kar je 
zadovoljivih 22,5 odstotka vseh odposlanih vprašalnikov.  
 
5.4.6 Analiza podatkov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki 

 
V fazi analize podatkov smo najprej želeli preveriti, ali število zavarovancev, ki so oddali 

izpolnjene vprašalnike, zadošča zahtevam naročnika raziskave. Ugotovili smo, da število 
ustreza zahtevanim kriterijem pri večini vprašanj, z izjemo vprašanj o zadovoljstvu pri 
sklenitvi osebnih zavarovanj ter obravnavi zavarovalnih zahtevkov pri premoženjskih in 
osebnih zavarovanjih, kjer je doseženo absolutno odstopanje ocene od dejanskega deleža 
največ 15 odstotnih točk, kar je bilo po posvetovanju z naročnikom raziskave sprejemljivo. 

Že omenjena modularna zasnova anketnega vprašalnika je pogojevala tudi analizo 
rezultatov, saj je bilo število odgovorov na posamezne skupine vprašanj dokaj različno. Tako 
smo vsakokrat določili delež zavarovancev, ki je posameznemu dejavniku glede na 
pomembnost oziroma zadovoljstvo pripisal ustrezno število točk od 1 do 5. Rezultati so 
zaradi obsežnosti prikazani v prilogi 2. Grafični prikazi so sestavljeni tako, da so na 
vodoravni osi navedena števila točk, ki pomenijo pomembnost oziroma zadovoljstvo 
zavarovancev s posameznimi lastnostmi ali značilnostmi, na navpični osi pa je predstavljen 
delež zavarovancev, ki so se odločili za razred s posameznim številom točk. 

Sledi predstavitev vprašanj navedenih v anketnem vprašalniku ter analiza odgovorov 
nanje. Kot merilo pomembnosti oziroma zadovoljstva smo zaradi enostavnosti v nadaljevanju 
upoštevali vsoto deležev v razredih s 4 in 5 točkami, ki po našem mnenju ustrezno ponazarja 
pomembnost oziroma zadovoljstvo zavarovancev s posameznim dejavnikom. Zaradi 
majhnega deleža anketiranih zavarovancev smo se glede na relativno veliko dopustno 
odstopanje ocen odločili le za navedbo točkovnih ocen. Poleg podrobnih ocen vsakega 
dejavnika smo v analizo vpeljali še celovito oceno zadovoljstva zavarovancev s posameznimi 
skupinami lastnosti ali značilnosti po posameznih skupinah zavarovanj. Sledila je še 
primerjalna analiza med pomembnostjo in zadovoljstvom posameznih anketirancev z vsakim 
dejavnikom, ki smo jo izvedli z uporabo statističnega preizkusa s predznaki; predstavljen je 
na ustreznem mestu analize.  
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1. Analiza pomembnosti lastnosti in značilnosti 
 
V prvem sklopu vprašanj smo ugotavljali pomembnost lastnosti oseb in značilnosti pri 

sklepanju zavarovanj ter obravnavanju zavarovalnih zahtevkov. Uporabili smo tale vprašanja: 
 
1. Zaupajte nam, kakšna je po Vašem mnenju pomembnost navedenih lastnosti 

zavarovalnih zastopnikov oziroma oseb, ki sodelujejo pri sklepanju zavarovanj 
(obkrožite):  

 
 Ni pomembna            Je zelo pomembna
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na navedeno vprašanje je odgovorilo 117 anketirancev, rezultati so prikazani v tabeli 3. 

 
Tabela 3: Pomembnost lastnosti zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju zavarovanj 

 
Lastnost Pomembnost (%) 

dosegljivost 88 
odzivnost 84 
usmerjenost 85 
zaupljivost 90 
zanesljivost 95 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

Prikazane rezultate dobimo tako, da na sliki številka 4 na 7. strani priloge 2 pri 
posameznih lastnostih in značilnostih seštejemo deleže v razredih s 4 in 5 točkami (za 
dosegljivost na primer 62+26=88). Ugotovimo, da so vse lastnosti zavarovalnih zastopnikov 
zelo pomembne. Upoštevajoč točkovne ocene lahko rečemo, da je najpomembnejša njihova 
zanesljivost, ki ji sledijo zaupljivost, dosegljivost ter usmerjenost in odzivnost. 

 
2. Kakšna pa je po Vašem mnenju pomembnost navedenih značilnosti zavarovanj 

(obkrožite): 
 
 Ni pomembna           Je zelo pomembna
razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj razumljiva 1 2 3 4 5 
prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj prilagodljiva 1 2 3 4 5 
višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja ustrezna 1 2 3 4 5 

 
Na drugo vprašanje je odgovorilo 117 anketirancev, rezultati so prikazani v tabeli 4. 

 
Tabela 4: Pomembnost značilnosti pri sklepanju zavarovanj 

 
Značilnost Pomembnost (%) 

razumljivost zavarovalne pogodbe 79 
prilagodljivost police potrebam 69 
višina zavarovalne premije 64 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 



 
 
 

 48 
 
 
 

Iz podatkov, prikazanih v tabeli 4, razberemo, da so značilnosti pri sklepanju zavarovanj 
nekoliko manj pomembne od lastnosti zavarovalnih zastopnikov, najpomembnejša je 
razumljivost zavarovalne pogodbe, manj pomembna je prilagodljivost zavarovalne police 
potrebam, najmanj pomembna pa je višina zavarovalne premije. 

 
3. Kakšna je po Vašem mnenju pomembnost navedenih lastnosti cenilcev oziroma oseb, ki 

sodelujejo pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov (obkrožite): 
 
 Ni pomembna              Je zelo pomembna
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na slednje vprašanje je odgovorilo 115 vprašanih, rezultati pa so prikazani v tabeli 5. 

 
Tabela 5: Pomembnost lastnosti cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 

 
Lastnost Pomembnost (%) 

dosegljivost 79 
odzivnost 81 
usmerjenost 86 
zaupljivost 84 
zanesljivost 88 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

Rezultati kažejo, da so vse lastnosti cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov razen 
usmerjenosti nekoliko manj pomembne od istih lastnosti zavarovalnih zastopnikov. 
Upoštevajoč točkovno oceno je najpomembnejša lastnost zopet njihova zanesljivost, ki ji 
sledita usmerjenost in zaupljivost tej pa odzivnost in dosegljivost, ki je najmanj pomembna. 
 
4. Kakšna pa je po Vašem mnenju pomembnost navedenih značilnosti zavarovanj 

(obkrožite): 
 
.  Ni pomembna       Je zelo pomembna
postopek uveljavljanja zavarovalnine - ali je ustrezen 1 2 3 4 5 
hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
višina izplačane zavarovalnine - ali je višina primerna  1 2 3 4 5 

 
Na četrto vprašanje je odgovorilo 115 anketirancev, rezultati so prikazani v tabeli 6. 

 
Tabela 6: Pomembnost značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 

 
Značilnost Pomembnost (%) 

ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine 78 
hitrost izplačila zavarovalnine 80 
višina izplačane zavarovalnine 77 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Prikazani podatki kažejo na to, da so značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 

nekoliko manj pomembne od lastnosti cenilcev. Najpomembnejša je hitrost izplačila 
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zavarovalnine, ki ji sledita ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine ter višina 
zavarovalnine. 

Ob sklepu analize prvega dela vprašalnika, v katerem smo obravnavali pomembnost 
lastnosti in značilnosti pri sklepanju zavarovanj in obravnavi zavarovalnih zahtevkov, lahko 
ugotovimo, da je najpomembnejši dejavnik v fazi sklepanja zavarovanj zanesljivost 
zavarovalnega zastopnika. Sledita njegova zaupljivost in dosegljivost, najmanj pomembna pa 
je višina zavarovalne premije. V fazi obravnave zavarovalnih zahtevkov so najpomembnejše 
lastnosti cenilcev, kjer zopet izstopa zanesljivost, sledita pa usmerjenost in zaupljivost. Med 
drugimi dejavniki je najpomembnejša hitrost izplačila zavarovalnine. S primerjavo lahko 
ugotovimo še, da je višina izplačane zavarovalnine precej pomembnejša od višine 
zavarovalne premije. 

Grafično so deleži po razredih glede na število točk prikazani na slikah 4 do 7 na 7. in 8. 
strani priloge 2. 

 
2. Analiza zadovoljstva z avtomobilskimi zavarovanji 

 
Sledila je analiza zadovoljstva z dejavniki v skupini avtomobilskih zavarovanj.  

 
1. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi zavarovalnih zastopnikov oziroma oseb, ki 

sodelujejo pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen         Sem zelo zadovoljen
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
Na vprašanje sta odgovorila skupno 102 anketiranca, rezultati pa so prikazani v tabeli 7. 

 
Tabela 7: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju avtomobilskih 
zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 80 
odzivnost 79 
usmerjenost 76 
zaupljivost 77 
zanesljivost 76 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Ugotovimo lahko, da je stopnja zadovoljstva z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri 

sklepanju avtomobilskih zavarovanj dokaj visoka, najnižja je pri najpomembnejši lastnosti, to 
je zanesljivosti. Poleg navedene lastnosti velja morda omeniti še zaupljivost, ki je po 
pomembnosti druga, stopnja zadovoljstva s to lastnostjo pa je relativno nizka. Navedeni 
lastnosti tako pomenita zavarovalnim zastopnikom izziv za povečanje stopnje zadovoljstva 
zavarovancev.  

 
Sledilo je vprašanje o zadovoljstvu z značilnostmi pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj, 
nato pa še o zadovoljstvu z lastnostmi cenilcev in značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih 
zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj. 

 
2. Kako ste zadovoljni  z navedenimi značilnostmi avtomobilskih zavarovanj (obkrožite): 
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 Nisem zadovoljen           Sem zelo 
zadovoljen 

razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj razumljiva 1 2 3 4 5 
prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj prilagodljiva 1 2 3 4 5 
višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja ustrezna 1 2 3 4 5 

 
Na to vprašanje sta odgovorila 102 anketiranca, rezultati pa so prikazani v tabeli 8. 

 
Tabela 8: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

razumljivost zavarovalne pogodbe 52 
prilagodljivost police potrebam 54 
višina zavarovalne premije 25 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
V tabeli 8 prikazani podatki kažejo, da so stopnje zadovoljstva zavarovancev z 

značilnostmi pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj bistveno nižje od stopenj zadovoljstva z 
lastnostmi zavarovalnih zastopnikov. Delež zadovoljnih zavarovancev je najmanjši pri višini 
zavarovalne premije, kar je glede na občutne podražitve v skupini teh zavarovanj v zadnjih 
letih dokaj razumljivo. Zaskrbljujoče nizek pa je tudi delež zadovoljnih zavarovancev pri 
značilnostih razumljivosti zavarovalne pogodbe in prilagodljivosti zavarovalne police, ki tako 
pomenita neizkoriščeni možnosti za povečanje zadovoljstva zavarovancev.  

 
 
 

3. Kako ste zadovoljni  z navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo pri 
obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj (obkrožite) : 
 
 Nisem zadovoljen           Sem zelo 

zadovoljen 
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na to vprašanje je odgovorilo 74 anketirancev, rezultati odgovorov pa so prikazani v tabeli 9. 

 
Tabela 9: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz 
avtomobilskih zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 67 
odzivnost 64 
usmerjenost 63 
zaupljivost 63 
zanesljivost 71 
 
Vir: Podatki iz ankete. 
 

Ugotovimo, da je zadovoljstvo z vsemi lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih 
zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj precej manjše od zadovoljstva z istimi lastnostmi 
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zavarovalnih zastopnikov. Zadovoljstvo je največje pri najpomembnejši lastnosti, torej 
zanesljivosti, precej manjše pa pri drugih dveh pomembnih lastnostih usmerjenosti in 
zaupljivosti, ki tako pomenita možnost za povečanje zadovoljstva zavarovancev s storitvami 
avtomobilskih zavarovanj. 

 
4. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi avtomobilskih zavarovanj (obkrožite): 
 
.  Nisem zadovoljen    Sem zelo zadovoljen 
postopek uveljavljanja zavarovalnine - ali je ustrezen 1 2 3 4 5 
hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
višina izplačane zavarovalnine - ali je višina primerna  1 2 3 4 5 

 
Na četrto vprašanje je odgovorilo 74 anketirancev, rezultati so prikazani v tabeli 10. 

 
Tabela 10: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz avtomobilskih 
zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine 62 
hitrost izplačila zavarovalnine 59 
višina izplačane zavarovalnine 43 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Iz predstavljenih rezultatov lahko sklenemo, da je delež zavarovancev, ki so zadovoljni z 

značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj, relativno 
majhen, še posebej to velja za dokaj pomembno značilnosti, to je višino izplačane 
zavarovalnine. Ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine in hitrost izplačila 
zavarovalnine pomenita pomembno priložnost za povečanje zadovoljstva zavarovancev z 
značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj. 

Analizo drugega dela vprašalnika, v katerem smo obravnavali skupino avtomobilskih 
zavarovanj, končujemo z ugotovitvijo, da so zavarovanci  najbolj zadovoljni z lastnostmi 
zavarovalnih zastopnikov, kjer priložnost za izboljšavo glede na pomembnost nudita 
predvsem njihova zanesljivost in zaupljivost. Bistveno manjše je zadovoljstvo zavarovancev 
z drugimi značilnostmi pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj, kjer moramo glede na 
pomembnost in možnosti doseči predvsem večjo razumljivost zavarovalnih pogodb, pri 
poviševanju zavarovalne premije pa upoštevati tudi vpliv na zadovoljstvo zavarovancev. 
Dosegati visoko stopnjo zadovoljstva zavarovancev na področju višine zavarovalne premije 
sicer ni pomemben cilj Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova Gorica, saj je poslovna 
politika zavarovalnice usmerjena v kakovost in ne nizko ceno storitev. Na tem področju je 
predvsem pomembno ostati konkurenčni, da bi zaradi previsokih cen ne izgubljali 
zavarovancev. Na področju obravnave zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj se med 
pomembnimi lastnostmi cenilcev z nizko stopnjo zadovoljstva pojavljata predvsem zaupljivost 
in usmerjenost. Pri značilnostih, ki so povezane z obravnavanjem zavarovalnih zahtevkov iz 
avtomobilskih zavarovanj, je potrebno glede na možnosti spremeniti kritične dejavnike v 
postopku obravnave zavarovalnih zahtevkov in povečati hitrost izplačila zavarovalnin. Na 
višino zavarovalnine zavarovalnica nima vpliva, saj morajo cenilci pri svojem delu upoštevati 
veljavno zakonodajo, ki prepoveduje pridobitev koristi zavarovanca v primeru zavarovalnega 
primera. 

Grafično so deleži zavarovancev, upoštevajoč zadovoljstvo po razredih, glede na število 
točk prikazani na slikah 8 do 11 na 9. in 10. strani priloge 2. 
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3. Analiza zadovoljstva s premoženjskimi zavarovanji 
 
Prvi dve vprašanji o zadovoljstvu s premoženjskimi zavarovanji sta se navezovali na 

lastnosti zavarovalnih zastopnikov in na značilnosti pri sklepanju zavarovanj. 
 
1. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi zavarovalnih zastopnikov oziroma oseb, ki 

sodelujejo pri sklepanju premoženjskih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen           Sem zelo 

zadovoljen 
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na vprašanje je odgovoril 101 anketiranec, rezultati pa so prikazani v tabeli 11. 

 
Tabela 11: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju premoženjskih 
zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 82 
odzivnost 81 
usmerjenost 81 
zaupljivost 80 
zanesljivost 86 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

Iz tabele 11 je razvidno, da je stopnja zadovoljstva z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov 
pri sklepanju premoženjskih zavarovanj višja kot pri avtomobilskih zavarovanjih. Najvišja je 
pri najpomembnejši lastnosti, zanesljivosti, najnižja pa pri drugi najpomembnejši, zaupljivosti, 
katero smo kot kritično izpostavili že pri avtomobilskih zavarovanjih. 
 
2. Kako ste zadovoljni  z navedenimi značilnostmi premoženjskih zavarovanj (obkrožite) : 
 
 Nisem zadovoljen        Sem zelo 

zadovoljen 
razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj razumljiva 1 2 3 4 5 
prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj prilagodljiva 1 2 3 4 5 
višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja ustrezna 1 2 3 4 5 

 
Tudi na to vprašanje je odgovoril 101 anketiranec, rezultati pa so prikazani v tabeli 12. 

 
Tabela 12: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju premoženjskih zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

razumljivost zavarovalne pogodbe 60 
prilagodljivost police potrebam 60 
višina zavarovalne premije 33 
 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Iz prikazanih podatkov je razvidno, da je zadovoljstvo zavarovancev z značilnostmi pri 
sklepanju premoženjskih zavarovanj nekoliko večje kot pri avtomobilskih zavarovanjih, 
vendar je precej manjše od zadovoljstva z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov. Kljub 
nekoliko nižjim cenam zavarovanj pri določenih zavarovanjih iz skupine premoženjskih 
zavarovanj v zadnjih letih je zadovoljstvo najmanjše pri višini zavarovalne premije. 
 
3. Kako ste zadovoljni  z navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo pri 

obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz premoženjskih zavarovanj (obkrožite) : 
 
 Nisem zadovoljen    Sem zelo 

zadovoljen 
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na vprašanji 3 in 4 je odgovorilo 66 anketirancev, rezultati  so prikazani v tabelah 13 in 14. 

 
Tabela 13: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz 
premoženjskih zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 77 
odzivnost 83 
usmerjenost 79 
zaupljivost 77 
zanesljivost 81 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Podatki, prikazani v tabeli 13, kažejo, da je zadovoljstvo z vsemi lastnostmi cenilcev pri 

obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz premoženjskih zavarovanj večje od zadovoljstva z istimi 
lastnostmi cenilcev pri avtomobilskih zavarovanjih. Glede na pomembnost bi izpostavili 
zaupljivost kot pomembno lastnost z nizko stopnjo doseženega zadovoljstva. 

 
4. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi premoženjskih zavarovanj (obkrožite): 
 
.  Nisem zadovoljen    Sem zelo zadovoljen 
postopek uveljavljanja zavarovalnine - ali je ustrezen 1 2 3 4 5 
hitrost izplačila zavarovalnine - ali je primerna 1 2 3 4 5 
višina izplačane zavarovalnine - ali je višina primerna  1 2 3 4 5 
 

Tabela 14: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz 
premoženjskih zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine 64 
hitrost izplačila zavarovalnine 73 
višina izplačane zavarovalnine 45 
 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Prikazani podatki kažejo, da je tudi zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih 
zahtevkov iz premoženjskih zavarovanj nekoliko večje kot pri avtomobilskih zavarovanjih. 
Predvsem ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine pomeni možnost za povečanje 
zadovoljstva zavarovancev z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz 
premoženjskih zavarovanj. 

Analizo tretjega dela anketnega vprašalnika, ki obravnava skupino premoženjskih 
zavarovanj lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je stopnja zadovoljstva zavarovancev pri 
premoženjskih zavarovanjih nekoliko višja kot pri avtomobilskih zavarovanjih. Tudi v tej 
skupini zavarovanj so zavarovanci najbolj zadovoljni z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov, 
kjer je delež zadovoljnih zavarovancev pri vseh lastnostih visok, in sicer vsaj 80-odstoten, 
najpomembnejšo priložnost za povečanje zadovoljstva pa tu predstavlja zaupljivost 
zastopnikov. Zadovoljstvo zavarovancev z značilnostmi pri sklepanju premoženjskih 
zavarovanj je manjše, glede na pomembnost moramo doseči predvsem večjo razumljivost 
zavarovalnih pogodb. Na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov iz premoženjskih 
zavarovanj se pri lastnostih cenilcev kot priložnost za izboljšanje pojavlja zaupljivost, ki 
spada med pomembnejše lastnosti. Pri drugih značilnostih, ki so povezane z obravnavanjem 
zavarovalnih zahtevkov iz premoženjskih zavarovanj, je zadovoljstvo nekoliko večje kot pri 
istih značilnostih v skupini avtomobilskih zavarovanj, glede na možnosti pa je potrebno 
doseči predvsem višjo stopnjo zadovoljstva s postopkom uveljavljanja zavarovalnine. 

Grafični pregled deležev zavarovancev po razredih glede na zadovoljstvo, upoštevajoč 
število točk, je prikazan na slikah 12 do 15 na 11. in 12. strani priloge 2. 

 
4. Analiza zadovoljstva z osebnimi zavarovanji 

 
Sledila so vprašanja o zadovoljstvu z osebnimi zavarovanji, ki so se zopet navezovala na 

zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov in značilnostmi pri sklepanju osebnih 
zavarovanj ter lastnostmi cenilcev in značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov. 
 
 
 
1. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi zavarovalnih zastopnikov oziroma oseb, ki 

sodelujejo pri sklepanju osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen           Sem zelo 

zadovoljen 
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na vprašanje je odgovorilo 55 anketirancev, pridobljeni rezultati pa so prikazani v tabeli 15. 

 
Tabela 15: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju osebnih 
zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 83 
odzivnost 76 
usmerjenost 83 
zaupljivost 76 
zanesljivost 86 

 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Ugotovimo lahko, da je zadovoljstvo zavarovancev z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov 

pri sklepanju osebnih zavarovanj največje pri najpomembnejši lastnosti, to je zanesljivosti. 
Stopnja zadovoljstva z nekaterimi drugimi lastnostmi je nekoliko nižja kot pri premoženjskih 
zavarovanjih, kar velja predvsem za zaupljivost, ki sodi med pomembnejše lastnosti. Nižja 
stopnja zadovoljstva je najverjetneje posledica večjih pričakovanj zavarovancev v zvezi s to 
lastnostjo pri osebnih zavarovanjih in zato daje možnost za povečanje zadovoljstva 
zavarovancev z zavarovanji iz skupine osebnih zavarovanj.  

 
2. Kako ste zadovoljni  z navedenimi značilnostmi osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen         Sem zelo zadovoljen 
razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj razumljiva 1 2 3 4 5 
prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj prilagodljiva 1 2 3 4 5 
višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja ustrezna 1 2 3 4 5 

 
Tudi na to vprašanje je odgovorilo 55 anketirancev, rezultati pa so prikazani v tabeli 16. 

 
Tabela 16: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju osebnih zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

razumljivost zavarovalne pogodbe 63 
prilagodljivost police potrebam 62 
višina zavarovalne premije 47 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Iz tabele 16 je razvidno, da je zadovoljstvo zavarovancev z značilnostmi pri sklepanju 

osebnih zavarovanj nekoliko večje kot pri drugih skupinah zavarovanj. Predvsem izstopa 
delež zavarovancev, ki so zadovoljni z višino zavarovalne premije, ki je v primerjavi s 
skupinama premoženjskih oziroma avtomobilskih zavarovanj precej višji. 

 
3. Kako ste zadovoljni  z navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo pri 

obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen         Sem zelo zadovoljen 
dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na vprašanja 1 2 3 4 5 
zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 

 
Na vprašanje je odgovorilo  33 anketirancev, rezultati pa so prikazani v tabeli 17. 

 
Tabela 17: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zahtevkov iz osebnih zavarovanj 

 
Lastnost Zadovoljstvo (%) 

dosegljivost 67 
odzivnost 70 
usmerjenost 76 
zaupljivost 76 
zanesljivost 76 
 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Zadovoljstvo z vsemi lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz osebnih 

zavarovanj je nekoliko manjše od zadovoljstva z istimi lastnostmi cenilcev pri premoženjskih 
zavarovanjih. Z vsemi tremi najpomembnejšimi lastnostmi: zanesljivostjo, usmerjenostjo in 
zaupljivostjo, so zavarovanci še najbolj zadovoljni. Najslabši je rezultat pri dosegljivosti, pa 
tudi odzivnost cenilcev daje priložnost za povečanje zadovoljstva zavarovancev. 

 
4. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
.  Nisem zadovoljen    Sem zelo zadovoljen 
postopek uveljavljanja zavarovalnine - ali je ustrezen 1 2 3 4 5 
hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
višina izplačane zavarovalnine - ali je višina primerna  1 2 3 4 5 

 
Tudi na četrto vprašanje v sklopu vprašanj povezanih z osebnimi zavarovanji je odgovorilo 
33 anketirancev, rezultati pa so prikazani v tabeli 18. 

 
Tabela 18: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz osebnih 
zavarovanj 

 
Značilnost Zadovoljstvo (%) 

ustreznost postopka uveljavljanja zavarovalnine 57 
hitrost izplačila zavarovalnine 58 
višina izplačane zavarovalnine 27 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Prikazani podatki kažejo, da je zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih 

zahtevkov iz osebnih zavarovanj v primerjavi z drugimi skupinami zavarovanj najmanjše. 
Deleži zadovoljnih zavarovancev so nizki pri vseh značilnostih, posebej pa izstopa 
zadovoljstvo z višino zavarovalnine, s katero je zadovoljen le nekaj več kot vsak četrti 
zavarovanec. Rezultati so zaskrbljujoči, zato je potrebno ugotoviti vzroke zanje in ustrezno 
ukrepati, da bi se stanje glede zadovoljstva zavarovancev izboljšalo. 

Ob sklepu analize rezultatov četrtega dela anketnega vprašalnika o skupini osebnih 
zavarovanj lahko ugotovimo, da so zavarovanci tudi v tej skupini zavarovanj najbolj 
zadovoljni z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov, kjer delež zadovoljnih zavarovancev ne 
dosega 80 odstotkov le pri lastnostih odzivnosti in zaupljivosti. Upoštevajoč pomembnost 
menimo, da nudi prav lastnost zaupljivosti možnost za povečanje zadovoljstva 
zavarovancev. Zadovoljstvo z značilnostmi, ki so pomembne pri sklepanju osebnih 
zavarovanj je v primerjavi z ostalimi skupinami zavarovanj visoko, posebej izstopa 
zadovoljstvo z višino zavarovalne premije, ki dosega za to značilnost zavidljivih 47 odstotkov. 
Na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov iz osebnih zavarovanj je stopnja 
zadovoljstva z lastnostmi cenilcev v primerjavi z drugimi skupinami zavarovanj sprejemljiva, 
medtem ko so stopnje zadovoljstva z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov zelo 
nizke. Višina zavarovalnine tako zadovolji le 27 odstotkov zavarovancev. Področje osebnih 
zavarovanj je urejeno v skladu s pravili pogodbenega prava, višina zavarovalnine za 
poškodbo zavarovanca pa tako določena že ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. Tolikšno 
nezadovoljstvo zavarovancev zato preseneča, vzroke zanj pa gre najbrž iskati v slabih 
izkušnjah zavarovancev iz časa izredno visoke inflacije oziroma v nepoznavanju sklenjenih 
zavarovalnih pogodb. Področje značilnosti pri obravnavi zahtevkov iz osebnih zavarovanj je 
pomembna priložnost za povečanje zadovoljstva zavarovancev s to skupino zavarovanj. 

Grafični prikaz deležev po razredih glede na zadovoljstvo, opredeljeno s številom točk, je 
na slikah od 16 do 19 na 13. in 14. strani priloge 2. 
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5. Analiza splošnega vtisa zavarovancev 
 

V  sklopu vprašanj o splošnem vtisu smo zavarovancem postavili naslednja vprašanja. 
 

1. Z Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Nova Gorica, sem zadovoljen (obkrožite 
številko od 1 do  10): 

 
Sploh ne  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Zelo 

 
Zavarovanci so imeli v tem primeru možnost izbirati med kar 10 stopnjami zadovoljstva. 

Delež zadovoljnih zavarovancev smo določili kot vsoto deležev v razredih od vključno 7 do 
10 točk. Na vprašanje je odgovorilo skupaj 112 zavarovancev, delež zadovoljnih 
zavarovancev pa je znašal 71 odstotkov. Če med razočarane uvrstimo vse tiste, ki so se 
opredelili za razrede od 1 do vključno 5 točk, ugotovimo, da je delež slednjih 19-odstoten. 
Primerjava s podatki iz literature pokaže, da je stopnja zadovoljstva relativno nizka, saj je 
potrebno za uspešno poslovanje dosegati vsaj 85 odstotni delež zadovoljnih kupcev pri 
uporabi navedenih kriterijev za stopnjo zadovoljstva ter največ 5-odstotni delež razočaranih 
kupcev, kamor štejemo tiste v razredih s 5 ali manj točkami. Raziskave namreč kažejo, da je 
v splošnem vpliv negativnih govoric nezadovoljnih strank pod 85 odstotki zadovoljstva 
močnejši od vpliva pozitivnih govoric, kar zmanjšuje zvestobo kupcev in posledično 
uspešnost poslovanja podjetja (Horovitz, Panak, 1997, str. 178). 

Prikaz deležev glede na število točk je predstavljen na sliki 20 na 15. strani priloge 2. 
 
2. Prednosti Zavarovalnice Triglav, OE Nova Gorica, pred konkurenco so (označite): 
 

 zavarovalni zastopniki   cena zavarovanj   postopek uvelj. zavarovalnine  
 razumljive zavarovalne pogodbe  cenilci    hitrost izplačila zavarovalnine 
 prilagodljive zavarovalne police  višina zavarovalnine  ostalo (vpišite)_____________ 

 
Slabosti Zavarovalnice Triglav, OE Nova Gorica, pred konkurenco pa so (označite): 
 

 zavarovalni zastopniki   cena zavarovanj   postopek uvelj. zavarovalnine  
 razumljive zavarovalne pogodbe  cenilci    hitrost izplačila zavarovalnine 
 prilagodljive zavarovalne police  višina zavarovalnine  ostalo (vpišite)_____________ 

 
Na navedeno vprašanje je odgovorilo skupno 93 anketirancev, deleži zavarovancev, ki so 
označili določen dejavnik kot konkurenčno prednost oziroma slabost so prikazani v tabeli 19. 
 
Tabela 19: Konkurenčne prednosti in slabosti Zavarovalnice Triglav, Območne enote Nova 
Gorica   
 

Dejavnik Konkurenčna prednost 
(%) 

Konkurenčna slabost 
(%) 

zavarovalni zastopniki 84 3 
razumljivost zavarovalne pogodbe 22 14 
prilagodljivost zavarovalne police 19 6 
cena zavarovanj 15 24 
cenilci 31 14 
višina zavarovalnine 13 27 
postopek uveljavljanja zavarovalnine 37 6 
hitrost izplačila zavarovalnine 43 17 
ostalo 4 2 

 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Vprašani so kot veliko konkurenčno prednost zavarovalnice navedli zavarovalne 

zastopnike, ki jim je sledila hitrost izplačila zavarovalnine. Navedeni dejavnik dokaj velik 
delež zavarovancev zaznava kot slabost, tako da je razlika deležev prvih in drugih 26 
odstotkov. Pri postopku uveljavljanja zavarovalnine je delež tistih, ki jo zaznavajo kot 
prednost, sicer manjši, a je razlika med deležem zavarovancev, ki jim pomeni prednost, in 
tistim, ki jim pomeni slabost, večja, 31-odstotna. Sledijo cenilci, tem pa prilagodljivost in 
razumljivost zavarovalnih pogodb. Delež zavarovancev, ki določen dejavnik zaznavajo kot 
slabost, je večji od deleža, ki isti dejavnik zaznavajo kot prednost pri višini zavarovalne 
premije, še večja pa je razlika pri višini izplačane zavarovalnine. Odprto možnost, ki smo jo 
omogočili za navedbo morebitne druge prednosti oziroma slabosti, so pri prednostih izrabili 
le štirje vprašani, pri slabostih pa dva anketiranca. Pri prednostih sta dva navedla tradicijo, 
po eden pa še zaupanje zaradi možnosti obročnega plačila ter velik tržni delež. Pri slabostih 
je anketiranec navedel hitrost izplačila pri osebnih zavarovanjih, drugi pa monopolno 
obnašanje. 

S primerjavo rezultatov analize prednosti in slabosti ter rezultatov o stopnji zadovoljstva 
zavarovancev s posameznimi skupinami lastnosti in značilnosti lahko ugotovimo, da vodijo 
do podobnih sklepov. Izstopajo zavarovalni zastopniki kot velika konkurenčna prednost, ki je 
poleg dokaj visoke stopnje zadovoljstva z njihovimi lastnostmi lahko posledica bistveno nižje 
stopnje zadovoljstva z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov konkurenčnih zavarovalnic. Kljub 
višji stopnji zadovoljstva z lastnostmi cenilcev, predstavljata po mnenju anketirancev večjo 
konkurenčno prednost postopek uveljavljanja zavarovalnine in hitrost izplačila zavarovalnine, 
kar najbrž kaže na njihovo manjše zadovoljstvo s temi značilnostmi pri konkurenčnih 
zavarovalnicah. Stopnja zadovoljstva zavarovancev z višino zavarovalne premije in višino 
izplačane zavarovalnine je v splošnem nizka in hkrati predstavlja zaznano konkurenčno 
slabost.    

Grafični prikaz deležev zavarovancev, za katere posamezni dejavniki predstavljajo 
konkurenčno prednost oziroma slabost, je predstavljan na sliki 22 na 16. strani priloge 2. 
3. Vaše kritike, pripombe in predlogi.  
 

Poleg splošnih odgovorov, kot so: “nimam pripomb”, “do sedaj ni bilo problemov” in 
podobno, smo na to vprašanje dobili še odgovore, ki jih v avtentični obliki navajamo v 
nadaljevanju: 
• pretirano visoka premija pri avtomobilskih zavarovanjih; 
• večja vljudnost do strank na pultih in hitrejše reševanje škod; 
• zaposleni bi si morali vzeti več časa za stranke in odkrito razložiti, kaj je zanje bolj 

ugodno, potrebno je pridobiti zaupanje in prijateljski odnos; 
• postanite konkurenčnejši v cenah zavarovanj; 
• zavarovalni agenti so premalo samostojni ali imajo premalo podatkov; 
• usposobiti zastopnike za predstavitve in uporabo različnih načinov financiranja 

zavarovanj; boljše reševanje manjših problemov kupcev, ne jemati, da je zavarovanje pri 
Triglavu že obveza, ampak se za vsako stranko potruditi, z zavarovanjem in s servisom; 

• želim do vseh zavarovancev enake pravice; 
• pri življenjskem in rentnem zavarovanju me moti, ker je treba plačevati po pošti; 
• zavarovalnica bi morala izterjavo prevzeti tudi v primeru, če je udeleženec zavarovanec 

tuje zavarovalnice; 
• zavarovalni agent zavaja pri dolgoročnih zavarovanjih, se spreneveda, včasih ga moram 

čakati, kliče me ob vseh urah; 
• za vsak obisk bi se moral agent najaviti; 
• ob katerikoli nezgodi ne dobiš povračila škode, za katero si prizadet, ampak le delček, 

oziroma nastala škoda ponavadi ne spada v zavarovalno polico, ki si jo podpisal; 
• ne nagrajujete tiste, ki varno in defenzivno vozijo in ne povzročajo škod;  
• zastopnik je dolžan opozoriti stranko, če ve, da je imela nezgodo in je ni prijavila; 
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• premalo zasebnosti pri prijavi avtomobilskih škod; 
• zakaj v primeru nakazila avtokleparju odbitne franšize ne moram vplačati na vaši blagajni. 

Ugotavljamo, da je večina pripomb povezanih s ceno zavarovanj, premajhnim 
posvečanjem zavarovancem  ter z detajli, ki so specifični za posamezne skupine zavarovanj. 
Menimo, da je potrebno vse naštete pripombe in predloge skrbno proučiti in v primeru 
možnosti izpeljati spremembe v načinu poslovanja, da bi zagotovili večje zadovoljstvo 
zavarovancev z opravljenimi zavarovalnimi storitvami. 
 
4. Na koncu Vas prosimo, da nam zaupate nekatere osebne podatke. 

 
Da bi si izoblikovali podobo o anketirancih, smo jih v zadnjem vprašanju spraševali o 

nekaterih njihovih osebnih podatkih, ki smo jih v nadaljevanju analizirali. Ugotovili smo, da je 
bila njihova povprečna starost 51,5 let, 38 odstotkov anketirancev je bilo ženskega, 62 
odstotkov pa moškega spola. Odstotni delež glede na izobrazbeno strukturo je prikazan v 
tabeli 20. 

 
Tabela 20: Delež anketirancev glede na izobrazbeno strukturo: 

 
Izobrazba Delež (%) 

nedokončana osnovna šola 5 
osnovna šola 12 
poklicna šola 26 
srednja šola 30 
višja šola 15 
visoka šola 11 
magisterij, doktorat 1 

 
Vir: Podatki iz ankete. 
6. Primerjalna analiza zadovoljstva zavarovancev 

 
Da bi zagotovili primerjalno oceno zadovoljstva zavarovancev s posameznimi skupinami 

lastnosti in značilnosti, smo v nadaljevanju v okviru obravnavanih skupin zavarovanj 
oblikovali oceno zadovoljstva zavarovancev. V njej smo v skladu z dosedanjo analizo poleg 
stopenj zadovoljstva upoštevali še stopnje pomembnosti kot utežne faktorje. Te smo določili 
kot kvociente pomembnosti posamezne lastnosti ali značilnost in vsote pomembnosti vseh 
lastnosti in značilnosti. Oceno zadovoljstva smo po skupinah lastnosti in značilnosti oblikovali 
kot vsoto produktov pomembnosti in zadovoljstva s posameznimi lastnostmi in značilnostmi v 
okviru vsake skupine zavarovanj. 

Rezultati ocene zadovoljstva so za vsako skupino zavarovanj ter posamezne skupine 
lastnosti in značilnosti prikazani v tabeli 21, grafično pa so predstavljeni na sliki 21 na 15. 
strani priloge 2. 

 
Tabela 21: Primerjalna analiza zadovoljstva zavarovancev 

 
Zadovoljstvo z Skupina 

zavarovanj lastnostmi 
zastopnikov 

značilnostmi pri 
sklepanju zav. 

lastnostmi 
cenilcev 

značilnostmi pri 
obravnavi zaht. 

avtomobilska 78 45 65 55 
premoženjska 82 52 79 61 
osebna 81 58 73 51 

 
Vir: Podatki iz ankete. 
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Iz predstavitve rezultatov ugotavljamo, da so zavarovanci najbolj zadovoljni z lastnostmi 
zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju zavarovanj, ki mu sledi zadovoljstvo z lastnostmi 
cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov. Pri avtomobilskih in premoženjskih 
zavarovanjih so nato zavarovanci nekoliko bolj zadovoljni z značilnostmi pri obravnavi 
zavarovalnih zahtevkov ter najmanj z značilnostmi pri sklepanju zavarovanj. Pri osebnih 
zavarovanjih velja nasprotno, saj so tu značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov na 
zadnjem mestu glede zadovoljstva. Opazimo, da se zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih 
zastopnikov med posameznimi skupinami zavarovanj najmanj razlikuje, saj gre zelo pogosto 
za iste osebe in je razlika v ocenah  le posledica subjektivnega zaznavanja teh lastnosti pri 
zavarovancih, ki imajo sklenjena zavarovanja iz posamezne skupine zavarovanj. Bistveno 
večje so razlike v zadovoljstvu med skupinami zavarovanj pri lastnostih cenilcev, kjer gre 
glede na vrsto zavarovanja zaradi specializacije največkrat za različne osebe. Zadovoljstvo z 
značilnostmi pri sklepanju zavarovanj in obravnavi zavarovalnih zahtevkov je med 
posameznimi skupinami zavarovanj dokaj različno, kar smo glede na različne postopke, 
višine zavarovalnih premij in zavarovalnin v posameznih skupinah zavarovanj, tudi 
pričakovali. 

 
7. Analiza rezultatov statističnega preizkusa s predznaki 

 
Da bi določili tiste dejavnike, pri katerih je razlika med pomembnostjo in zadovoljstvom 

posameznih zavarovancev najbolj očitna, smo izvedli statistični preizkus, tako imenovani 
preizkus s predznaki (Conover, 1999, str.121-126). Gre za preizkus, ki temelji na primerjavi 
parov podatkov naključnega vzorca, pri čemer mora biti za proučevani parameter 
zagotovljena vsaj urejenost. Med pari je izvedena primerjava in določena matematična 
razlika, s tem pa je vsakemu paru določen pozitivni ali negativni predznak oziroma vrednost 
0. Preizkus temelji na preizkušanju domneve H0, da je verjetnost za pozitivno vrednost para 
enaka verjetnosti za negativno vrednost para za vse pare. Alternativna domneva, ki je 
zanimiva z vidika raziskovanja, pa je domneva H1, da verjetnost za pozitiven predznak para 
ni enaka verjetnosti za negativen predznak para za vse opazovane pare. V primeru, da 
opazujemo n" parov, ter je n število parov, pri katerih je razlika v vrednostih različna od nič, 
izračunamo vrednost t pri stopnji značilnosti α z naslednjo formulo (Conover, 1999, str.123):  

 
 

 
 
 
Če v tem primeru s T označimo število pozitivnih parov, kjer tvorimo razliko med 

zadovoljstvom in pomembnostjo pri vsakem dejavniku za posameznega zavarovanca, potem 
preizkus odkrije značilno razliko v primeru, da je T< t. V tem primeru se mnenje 
zavarovancev glede preizkušanega dejavnika razlikuje, ko gre za pomembnost in 
zadovoljstvo, preizkus pa odkrije značilno razliko pri uporabljeni stopnji značilnosti α.  

Rezultati preizkusa s predznaki so za stopnjo značilnosti α=0,01, ki ji ustreza kritična 
vrednost wα/2 = -2,58 in za stopnjo značilnosti α=0,05, kateri ustreza vrednost wα/2 = -1,96  
(Conover, 1999, str.123), prikazani v tabeli 22. Vrednosti t, za katere velja, da je T < t in je 
preizkus tako odkril značilno razliko, so v tabeli poudarjene. 
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Tabela 22: Rezultati statističnega preizkusa s predznaki 
 

Avtomobilska zavarovanja 
 Lastnosti zavarovalnih zastopnikov 
 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 15 18 19 10 4 
t(α =0,01) 12,64 13,04 14,66 10,26 10,65 
t(α=0,05) 14,65 15,07 16,78 12,12 12,54 
 Značilnosti pri sklepanju zavarovalnih pogodb 
 razumljivost zav. pogodbe prilagodljivost zav. police višina zav. premije 
T 13 23 11 
t(α =0,01) 22,52 20,00 21,68 
t(α=0,05) 25,04 22,41 24,16 
 Lastnosti cenilcev 
 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 13 14 17 14 15 
t(α =0,01) 11,44 12,24 15,88 15,88 14,25 
t(α=0,05) 13,38 14,22 18,07 18,07 16,35 
 Značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 
 ustreznost postopka hitrost izplačila višina zavarovalnine 
T 14 14 8 
t(α =0,01) 13,44 13,04 16,29 
t(α=0,05) 15,50 15,07 18,50 

Premoženjska zavarovanja 
 Lastnosti zavarovalnih zastopnikov 
 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 19 19 23 14 13 
t(α =0,01) 13,44 13,04 15,06 11,44 14,25 
t(α=0,05) 15,50 15,07 17,21 13,38 16,35 
 Značilnosti pri sklepanju zavarovalnih pogodb 
 razumljivost zav. pogodbe prilagodljivost zav. police višina zav. premije 
T 17 24 17 
t(α =0,01) 23,36 19,18 22,94 
t(α=0,05) 25,92 21,54 25,48 
 Lastnosti cenilcev 
 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 11 13 7 10 10 
t(α =0,01) 7,93 9,48 17,93 12,64 9,87 
t(α=0,05) 9,63 11,29 20,23 14,65 11,70 
 Značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 
 ustreznost postopka hitrost izplačila višina zavarovalnine 
T 14 14 7 
t(α =0,01) 13,85 9,87 11,84 
t(α=0,05) 15,93 11,70 13,80 

Osebna zavarovanja 
 Lastnosti zavarovalnih zastopnikov 
 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 9 7 7 8 5 
t(α =0,01) 6,42 4,95 4,59 5,68 4,95 
t(α=0,05) 8,00 6,40 6,01 7,20 6,40 
 Značilnosti pri sklepanju zavarovalnih pogodb 
 razumljivost zav. pogodbe prilagodljivost zav. police višina zav. premije 
T 8 10 9 
t(α =0,01) 9,48 7,93 9,87 
t(α=0,05) 11,29 9,63 11,70 
 Lastnosti cenilcev 
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 dosegljivost odzivnost usmerjenost zaupljivost zanesljivost 
T 6 6 4 4 6 
t(α =0,01) 2,84 3,88 3,18 3,88 2,50 
t(α=0,05) 4,08 5,23 4,46 5,23 3,70 
 Značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov 
 ustreznost postopka hitrost izplačila višina zavarovalnine 
T 9 6 4 
t(α =0,01) 5,68 4,23 6,42 
t(α=0,05) 7,20 5,61 8,00 

 
Vir: Podatki iz ankete. 

 
Kritični dejavniki, za katere je preizkus odkril značilno razliko pri uporabljeni stopnji 

značilnosti α=0,01 so navedeni v nadaljevanju. 
1. V skupini avtomobilskih zavarovanj so to: 
• zaupljivost zavarovalnih zastopnikov; 
• zanesljivost zavarovalnih zastopnikov; 
• razumljivost zavarovalne police; 
• višina zavarovalne premije; 
• zaupljivost cenilcev ter 
• višina zavarovalnine. 
2. V skupini premoženjskih zavarovanjih pa: 
• zanesljivost zavarovalnih zastopnikov; 
• razumljivost zavarovalne police; 
• višina zavarovalne premije; 
• usmerjenost cenilcev; 
• zaupljivost cenilcev ter 
• višina zavarovalnine. 
3. V skupini osebnih zavarovanj med kritične dejavnike sodijo: 
• razumljivost zavarovalne police; 
• višina zavarovalne premije ter 
• višina zavarovalnine. 

Ugotovimo, da se trije dejavniki ponavljajo v vseh treh skupinah zavarovanj, in sicer 
razumljivost zavarovalne police, višina zavarovalne premije ter višina zavarovalnine. Poleg 
teh se v skupini avtomobilskih zavarovanj pojavljata še zanesljivost in zaupljivost 
zavarovalnih zastopnikov ter zaupljivost cenilcev, v skupini premoženjskih zavarovanj pa 
poleg zanesljivosti zavarovalnih zastopnikov še usmerjenost in zaupljivost cenilcev. Pri 
uporabi stopnje značilnosti α=0,05, se navedenim dejavnikom na področju avtomobilskih 
zavarovanj pridružijo še vsi ostali dejavniki, ki so pomembni pri obravnavi zavarovalnih 
zahtevkov, na področju premoženjskih zavarovanj zanesljivost cenilcev ter ustreznost 
postopka uveljavljanja zavarovalnine, pri osebnih zavarovanjih pa zanesljivost zavarovalnih 
zastopnikov ter usmerjenost in zaupljivost cenilcev. Ugotovimo lahko, da se s prikazano 
analizo ugotovljeni kritični dejavniki v veliki meri ujemajo z dejavniki, ki smo jih kot kritične 
izpostavili že v predhodni analizi skupnih rezultatov. 

Naj razdelek namenjen merjenju zadovoljstva zavarovancev v Zavarovalnici Triglav, 
Območni enoti Nova Gorica, sklenemo s kratkim povzetkom glavnih ugotovitev. 
 
5.4.7 Glavne ugotovitve merjenja zadovoljstva zavarovancev 
 

Zavarovancem je najpomembnejši dejavnik povezan z zavarovanji zanesljivost 
zavarovalnih zastopnikov, sledita pa njihova zaupljivost in dosegljivost. Nekoliko manj 
pomembne so nekatere lastnosti cenilcev, in sicer zanesljivost, usmerjenost ter zaupljivost. 
Med drugimi dejavniki so na področju sklepanja zavarovanj zelo pomembne predvsem 
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razumljive zavarovalne pogodbe, na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov pa so 
pomembne tako hitrost izplačila zavarovalnine, ustreznost postopka uveljavljanja 
zavarovalnine kot tudi višina zavarovalnine. 

Zavarovanci so v splošnem najbolj zadovoljni z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov, ki 
pomenijo tudi najpomembnejšo konkurenčno prednost zavarovalnice. Možnost za povečanje 
zadovoljstva predstavljajo zaupljivost, predvsem v skupini avtomobilskih zavarovanj pa še 
zanesljivost zavarovalnih zastopnikov. 

Po stopnji zadovoljstva sledijo lastnosti cenilcev, ki pa ne pomenijo izrazite konkurenčne 
prednosti. Zadovoljstvo je najmanjše na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer sta najbolj 
kritični lastnosti usmerjenost in zaupljivost, sledijo osebna zavarovanja, kjer zavarovanci 
menijo, da sta pomanjkljivi dosegljivost in odzivnost, najbolj so zavarovanci zadovoljni s 
stanjem na področju premoženjskih zavarovanj, kjer pogrešajo večjo mero zaupljivosti in 
usmerjenosti.  

V skupinah avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj glede na zadovoljstvo 
zavarovancev sledijo značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov, ki z izjemo višine 
izplačane zavarovalnine predstavljajo tudi precejšnjo konkurenčno prednost. Kljub temu je 
stopnja zadovoljstva z ustreznostjo postopka pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov dokaj 
nizka. V skupini osebnih zavarovanj je zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih 
zahtevkov manjše od zadovoljstva z značilnostmi pri sklepanju zavarovanj, predvsem zaradi 
nezadovoljstva z višino izplačane zavarovalnine, ki pomeni tudi največjo konkurenčno 
slabost zavarovalnice.  

Med značilnostmi pri sklepanju zavarovanj je stopnja zadovoljstva zavarovancev 
najmanjša pri višini zavarovalne premije, ki predstavlja drugo konkurenčno slabost. Tudi 
razumljivost in prilagodljivost zavarovalnih polic sta glede zadovoljstva zavarovancev kritična 
dejavnika. 

S tem kratkim pregledom smo zaključili razdelek o merjenju zadovoljstva zavarovancev, v 
nadaljevanju pa bomo na podlagi ugotovitev predstavili še predloge za ukrepe, ki naj 
pripomorejo k večji stopnji zadovoljstva zavarovancev z zavarovalnimi storitvami. Prikazali 
bomo še možne smeri razvoja merjenja zadovoljstva v prihodnjih raziskavah z namenom 
zagotavljanja odličnih storitev. 

 
 

5.5 Rezultati raziskave kot osnova za ukrepe  
 

Ugotovitve raziskave o zadovoljstvu zavarovancev mora vodstvo podjetja upoštevati pri 
načrtovanju programov za povečanje zadovoljstva zavarovancev. Večje napore je potrebno 
usmeriti na kritična področja, kjer je stopnja zadovoljstva zavarovancev najmanjša, pri čemer 
je smiselno upoštevati še pomembnost posameznih dejavnikov. 

Na področju značilnosti zavarovanj pri sklepanju zavarovalnih pogodb, ki je glede 
zadovoljstva zavarovancev najbolj kritično, so možnosti Območne enote Nova Gorica zelo 
omejene, saj je oblika zavarovalnih pogodb v Zavarovalnici Triglav enotna. Možnost za 
izboljšanje njihove razumljivosti je pobuda strokovnim službam Centrale družbe za 
spremembo oblike zavarovalnih pogodb, ki naj bodo enostavnejše in s tem razumljivejše. 
Druge možnosti so še boljše informiranje zavarovancev o značilnostih posameznih 
zavarovalnih vrst, bolj razumljiva predstavitev zavarovalnih pogojev od zavarovalnih 
zastopnikov in dvigovanje splošne ravni poznavanja značilnosti zavarovalnih storitev med 
zavarovanci z oglaševanjem, izvedbo nagradnih kvizov, pošiljanjem letakov in podobnim. 
Večjo prilagodljivost zavarovalnih pogodb lahko poskušamo doseči znotraj številnih 
obstoječih možnosti, ki jih morajo poznati vsi zavarovalni zastopniki, ali z oblikovanjem novih 
možnosti, za katere lahko podobno kot pri razumljivosti pogodb posredujemo pobudo 
Centrali zavarovalnice. Poslovna politika Zavarovalnice Triglav ni usmerjena v konkuriranje 
na podlagi nizkih cen zavarovalnih storitev, zato moramo na tem področju predvsem doseči, 
da te ne bodo  konkurenčna slabost zavarovalnice. 
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Na področju značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov se moramo znotraj 
posameznih skupin zavarovanj posvetiti tistim dejavnikom, s katerimi so zavarovanci najmanj 
zadovoljni. Postopek uveljavljanja zavarovalnine in hitrost izplačila zavarovalnin pomenita 
konkurenčno prednost, vendar je na obeh področjih stopnja zadovoljstva zavarovancev 
relativno nizka. Podatke o motečih dejavnikih v fazi obravnave zavarovalnih zahtevkov je 
najbolje pridobiti od zavarovancev samih tako, da jih na koncu zavarovalnega primera 
spodbudimo k pritožbam, izražanju svojih pogledov in predlogov. "Pomagajte nam biti 
najboljši", bi lahko naslovili akcijo, v kateri bi zavarovancem za vsak predlog podarili nagrado 
simbolične vrednosti. Predloge zavarovancev bi mesečno proučile strokovne službe, nato pa 
bi postopke v okviru možnosti prilagodili tako, da bi zavarovance zadovoljili v kar največji 
meri. Vpliv zavarovalnice na višino zavarovalnine je glede na zakonske omejitve zelo 
majhen, zato si moramo podobno kot pri višini zavarovalne premije prizadevati doseči nivo, 
ko omenjena značilnost ne bo pomenila konkurenčne slabosti. 

Lastnosti neposrednih izvajalcev storitev pri sklepanju zavarovalnih pogodb in pri 
obravnavi zavarovalnih zahtevkov niso najbolj kritične glede zadovoljstva zavarovancev, so 
pa najpomembnejše in imajo zato velik vpliv na zavarovance. Zaposlene moramo najprej 
seznaniti s prizadevanji za povečanje zadovoljstva zavarovancev, poudariti je treba pomen 
zadovoljstva zavarovancev za uspešnost poslovanja podjetja in jih seznaniti z izsledki 
raziskave, s katero smo identificirali kritične dejavnike.  

Cenilce in druge, ki sodelujejo pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz skupin 
avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj, moramo seznaniti z mnenjem zavarovancev, da 
sta njihovi pomanjkljivosti premajhna usmerjenost in zaupljivost. Najprej moramo zato 
preveriti ustreznost števila in usposobljenost zaposlenih za delo s strankami. Omogočiti jim 
moramo, da zavarovancem namenijo več časa, se jim bolj posvetijo in znajo samozavestno 
odgovoriti na vsa njihova vprašanja. Zato jih moramo permanentno izobraževati tako na 
področju komuniciranja s strankami kot tudi na področju strokovnih vprašanj, kjer lahko v 
izobraževanje vključimo strokovne službe Centrale družbe. Na področju osebnih zavarovanj 
moramo predvsem preveriti, zakaj zavarovanci niso zadovoljni z dosegljivostjo in odzivnostjo 
cenilcev. Proučiti moramo, kaj si zavarovanci želijo na področju dosegljivosti, za kar lahko 
izvedemo raziskavo ob sklepu zavarovanega primera, podobno kot smo opisali pri 
ugotavljanju ustreznosti postopka obravnave zavarovalnih zahtevkov. Odzivnost lahko 
povečamo s spremenjenim postopkom obravnave zavarovalnih zahtevkov oziroma odpravo 
morebitnih zaostankov pri cenilcih z omogočanjem nadurnega dela ali dodatnim 
zaposlovanjem.  

Zavarovalni zastopniki se morajo zavedati, da je njihova zanesljivost najbolj kritični 
dejavnik zavarovalne storitve. Nezadovoljstvo zavarovancev z zanesljivostjo v skupini 
avtomobilskih zavarovanj lahko pomeni, da tej skupini zavarovanj zavarovalni zastopniki 
zaradi načina njihovega nagrajevanja ne namenjajo dovolj pozornosti. Zavarovanci imajo pri 
isti zavarovalnici navadno sklenjenih več zavarovanj iz različnih skupin, pomembno je, da jim 
posvetimo vso pozornost, ne glede na vrsto sklenjenih zavarovanj. Druga kritična lastnost 
zavarovalnih zastopnikov je njihova zaupljivost, torej njihova sposobnost vzbujati zaupanje in 
znati odgovoriti na vprašanja. Tudi zavarovalne zastopnike je zato treba izobraževati, da 
bomo znali odgovoriti na še tako zapleteno vprašanje zavarovancev. Z nenavadnimi 
vprašanji zavarovancev, na katera zastopniki niso znali takoj odgovoriti in so ga zato iskali pri 
strokovnih službah, je treba na rednih sestankih seznaniti vse zavarovalne zastopnike, da 
prihodnjič tovrstno iskanje odgovorov ne bo potrebno in bodo zavarovanci takoj dobili pravilni 
odgovor na svoja vprašanja. 

Menimo, da so prav zaposleni pomemben vir možnosti za povečanje zadovoljstva 
zavarovancev. Pri tem pa velja, da bodo zaposleni zadovoljstvo prenašali na zavarovance 
lahko le, če bodo zadovoljni s sabo in svojim delom, s kolektivom in možnostmi za uspešno 
opravljanje storitev. 

Vodstvo podjetja mora zato razvijati organizacijsko kulturo, ki  temelji na sodelovanju. Ta 
bo omogočila, da se zaposleni počutijo spoštovani, cenjeni in pomembni. Vodilni se morajo 
zavedati, da so zaposlenim zgled in da se bo njihov odnos do zaposlenih in zavarovancev 
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zrcalil v odnosu zaposlenih do zavarovancev, odnosi med vodilnimi pa se bodo prenašali na 
odnose med drugimi zaposlenimi. Zaposlene je treba pritegniti k sodelovanju pri uvajanju 
sprememb, da bi zagotovili večje zadovoljstvo zavarovancev. Navdušiti jih moramo z 
ustreznim motiviranjem, primer je mesečni izbor in nagraditev najboljšega predloga 
zaposlenih za povečanje zadovoljstva zavarovancev, ki ga izmed vseh predlogov zaposlenih 
izbere Svet za kakovost. Posebej je pomembno tudi sprotno informiranje zaposlenih o 
sprejetih spremembah in doseženih rezultatih na področju zadovoljstva zavarovancev. 
Predvsem z lastnim zgledom mora vodstvo podjetja zagotoviti, da postane zavezanost 
zadovoljstvu zavarovancev osnovni cilj vsakega zaposlenega. 
 
5.6 Nadaljevanje raziskav o zadovoljstvu 
 

Raziskovalno delo lahko najprej usmerimo v izvedbo raziskave z obsežnejšim vzorcem 
zavarovancev, ki bo omogočal analizo rezultatov glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe in 
predvsem področje bivanja zavarovancev. 

Sledi lahko ugotavljanje vzrokov za relativno nizko stopnjo zadovoljstva pri zavarovancih, 
pri čemer igrajo pomembno vlogo neposredni izvajalci storitev. Nezadovoljstvo zavarovancev 
z lastnostmi nekaterih izvajalcev lahko izvira iz njihovih sposobnosti, znanja ali 
nezadovoljstva izvajalcev samih. Morebitne vzroke za nezadovoljstvo slednjih lahko 
ugotavljamo v ločeni raziskavi.  

Po drugi strani se lahko usmerimo še na druga področja, na katerih zaradi omejitev 
predstavljene raziskave nismo ugotavljali zadovoljstva drugih udeleženih strank. Glede na 
njihovo pomembnost moramo najprej raziskati zadovoljstvo druge velike skupine 
zavarovancev, pravnih oseb, sledijo pa lahko analize zadovoljstva s storitvami pri 
oškodovancih, ki za zavarovalnico pomenijo potencialne nove zavarovance. Pomembno je 
tudi zadovoljstvo poslovnih partnerjev zavarovalnice, kot so dobavitelji in izvajalci popravil, ki 
so posledica škodnih dogodkov, ter drugih strank, udeleženih v postopkih, ki so povezani z 
izvajanjem zavarovalnih storitev. 

Druge raziskave lahko usmerimo na ozko določene vidike storitve in z njimi povezanim 
zadovoljstvom. Tako lahko v ločeni raziskavi opazujemo zadovoljstvo zavarovancev s 
sprejemom pri informacijskem pultu, z odzivnostjo operaterja v telefonski centrali, obravnavo 
pritožb in podobnim.  

Raziskave moramo ponavljati v določenih časovnih presledkih, da ugotovimo uspešnost 
uvedenih ukrepov in ugotavljamo aktualno stanje. Pri razvoju vprašalnikov moramo zaradi 
primerljivosti ohranjati osnovno strukturo, hkrati pa odpravljati ugotovljene napake in 
pomanjkljivosti. 

 
 

6. SKLEP 
 
V specialističnem delu smo v Zavarovalnici Triglav, Območni enoti Nova Gorica, 

proučevali zadovoljstvo zavarovancev, ki je ključni dejavnik pri zagotavljanju dolgoročne 
zvestobe  zavarovancev in s tem poslovne uspešnosti podjetja. Opredelitev za podporo 
poslovni politiki zadrževanja obstoječih zavarovancev izhaja iz velikega tržnega deleža 
podjetja in spoznanja, da so obstoječi kupci navadno boljši in cenejši od novih. 

Zavedamo se, da zadovoljstva kupcev z zavarovalnimi storitvami zaradi njihove 
kompleksnosti ni lahko doseči. Zagotavljanje osnovnih pogojev, pomembnih za kvaliteto 
zavarovalnih storitev, ki naj kupcu zagotovijo finančno varnost v primeru škodnih dogodkov, 
ni dovolj. Za zadovoljstvo zavarovancev so namreč pomembni še ustrezna cena storitev ter 
predvsem način izvedbe storitev, ki je pogosto ključnega pomena. Storitve morajo biti dobro 
zasnovane pa tudi odlično izvedene, če naj pritegnejo zahtevne sodobne kupce. Zato je 
najpomembnejše pri opravljanju storitev poznavanje kupcev, njihovih pričakovanj in želja, 



 
 
 

 66 
 
 
 

osebni pristop in aktivno vzpostavljanje odnosov. Osnovo za odlično opravljene storitve 
moramo poiskati v ustvarjalnosti in samostojnosti zaposlenih ob vsakem stiku s kupcem. 

Prvi pogoj za zagotavljanje zadovoljstva kupcev je poznavanje stopnje njihovega 
zadovoljstva, zahtev in želja. Pri tem ne moremo uporabljati objektivnih meril, zato navadno 
uporabljamo informacije, pridobljene v neposrednih stikih s kupci. Pri analizi zadovoljstva 
zavarovancev smo se glede na visok tržni delež na območju poslovanja novogoriške 
Območne enote Zavarovalnice Triglav ter visok delež zavarovalne premije fizičnih oseb v 
celotni premiji omejili na zavarovance, ki so fizične osebe. Pri tem smo uporabili tri metode, 
in sicer analizo pritožb, analizo izgubljenih zavarovanj ter raziskavo z uporabo anketnega 
vprašalnika. 

Analiza pritožb je pokazala, da so predmet pritožb najpogosteje nezadovoljstvo z višino 
zavarovalnine oziroma nezadovoljstvo s pravnim temeljem za njeno plačilo. Gre za  
strokovna vprašanja, ki se obravnavajo po posameznih strokovnih službah, v večini primerov 
pa so tovrstne pritožbe neutemeljene. Le manjši del pritožb se navezuje na druge vidike 
opravljanja storitev, kot so neprijaznost zaposlenih in podobno. 

V analizi izgubljenih zavarovanj smo ugotavljali vzroke za izgubo zavarovanj in ugotovili, 
da smo v letih 2000 in 2001 letno izgubili približno 3,5 odstotka vseh sklenjenih zavarovanj. 
Analiza vzrokov za izgubo zavarovanj je pokazala, da na večino teh zavarovalnica nima 
vpliva. Približno 10 odstotkov izgubljenih zavarovanj je posledica prehoda h konkurenci, le 2 
odstotka izgub pa lahko pripišemo nezadovoljstvu pri obravnavi zavarovalnega zahtevka 
oziroma višini zavarovalne premije.  

V osrednji raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga po pošti poslali vzorcu 
naključno izbranih zavarovancev. V njem smo posebej ugotavljali pomembnost posameznih 
lastnosti in značilnosti ter zadovoljstvo s temi lastnostmi in značilnostmi pri sklepanju 
zavarovanj in obravnavi zavarovalnih zahtevkov. Ločeno smo analizirali skupine 
avtomobilskih, premoženjskih in osebnih zavarovanj, na koncu pa ugotavljali še stopnjo 
splošnega zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Nova Gorica. 

Iz odgovorov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki, smo ugotovili, da so zavarovancem 
najpomembnejše lastnosti zavarovalnih zastopnikov, med katerimi nekoliko izstopata 
zanesljivost in zaupljivost, sledijo pa lastnosti cenilcev, kjer sta poleg zanesljivosti predvsem 
pomembni še usmerjenost in zaupljivost. Po pomembnosti sledijo lastnosti pri obravnavi 
zavarovalnih zahtevkov, najmanj pa so pomembne značilnosti pri sklepanju zavarovanja, 
med katerimi po pomembnosti izstopa razumljivost zavarovalne police. Celovita primerjalna 
ocena med skupinami zavarovanj je pokazala, da je zadovoljstvo zavarovancev največje v 
skupini premoženjskih zavarovanj, ki ji sledita skupina osebnih in avtomobilskih zavarovanj.  

Pri analizi zadovoljstva z avtomobilskimi zavarovanji smo ugotovili, da so zavarovanci 
najbolj zadovoljni z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov, manjše pa je zadovoljstvo z 
lastnostmi cenilcev. Pri slednjih glede na veliko pomembnost nekaterih lastnosti izstopa 
nezadovoljstvo z usmerjenostjo in zaupljivostjo. Po stopnji zadovoljstva sledijo značilnosti pri 
obravnavi zavarovalnih zahtevkov ter značilnosti pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj. 
Najmanjše je zadovoljstvo z višino zavarovalne premije, kar smo glede na rast cen 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti v preteklih letih pričakovali. 

Pri premoženjskih zavarovanjih je zadovoljstvo zavarovancev v primerjavi z zadovoljstvom 
pri avtomobilskih zavarovanjih nekoliko večje. Delež zavarovancev, zadovoljnih z lastnostmi 
zavarovalnih zastopnikov, presega 80 odstotkov. Med lastnostmi cenilcev je zadovoljstvo 
najmanjše pri njihovi zaupljivosti. Ponovno sta glavni vzrok za manjše zadovoljstvo višina 
zavarovalne premije, ki ji sledi višina izplačane zavarovalnine. 

Zadovoljstvo zavarovancev je pri zavarovanjih iz skupine osebnih zavarovanj največje pri 
lastnostih zavarovalnih zastopnikov, zavarovanci pa si želijo predvsem večjo odzivnost in 
zaupljivost. Najbolj kritični lastnosti cenilcev sta njihova dosegljivost in odzivnost, stopnja 
zadovoljstva z višino zavarovalne premije pa je v primerjavi z drugimi zavarovalnimi 
skupinami dokaj visoka. Izstopa nezadovoljstvo z višino izplačane zavarovalnine pri 
obravnavi zavarovalnih zahtevkov. 
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Pri odgovoru na vprašanje o splošnem zadovoljstvu z Zavarovalnico Triglav, Območno 
enoto Nova Gorica, smo kot merilo zadovoljstva upoštevali skupni delež v razredih s 7 ali več 
točkami na 10-stopenjski lestvici. Dosegli smo 71-odstotni delež zadovoljnih zavarovancev, 
delež razočaranih zavarovancev, kamor smo uvrstili tiste v razredih od 1 do vključno 5 točk, 
pa je znašal 19 odstotkov. Podatki iz literature (Horovitz, Panak, 1997, str. 178) kažejo, da je 
treba za uspešno poslovanje dosegati vsaj 85-odstotni delež zadovoljnih kupcev pri uporabi 
navedenih kriterijev za stopnjo zadovoljstva ter največ 5-odstotni delež razočaranih kupcev, 
zato je pot do odličnih storitev še dolga. Vpliv negativnih govoric nezadovoljnih strank pod 85 
odstotki zadovoljstva naj bi bil namreč po nekaterih raziskavah močnejši od vpliva pozitivnih 
govoric, kar zmanjšuje zvestobo kupcev in negativno vpliva na uspešnost poslovanja 
podjetja (Horovitz, Panak, 1997, str. 178). 

Z analizo rezultatov o konkurenčnih prednostih in slabostih smo ugotovili, da izrazito 
konkurenčno prednost pomenijo zavarovalni zastopniki, sledita pa postopek uveljavljanja 
zavarovalnine ter hitrost izplačila zavarovalnine. Konkurenčna prednost so tudi cenilci, 
prilagodljivost ter razumljivost zavarovalnih pogodb. Konkurenčno slabost zavarovalnice 
pomenita višini zavarovalne premije in zavarovalnine. 

Sklenemo lahko z ugotovitvijo, da smo z raziskavo o zadovoljstvu zavarovancev pridobili 
pomembne informacije o njihovem pogledu na zavarovalne storitve in o zadovoljstvu z njimi. 
Zavedati pa se moramo, da je to le prva stopnja v procesu raziskovanja zadovoljstva 
zavarovancev, ki jo moramo v nadaljevanju ponoviti na večjem vzorcu, kar bo omogočilo 
opazovanje zadovoljstva posameznih skupin zavarovancev glede na spol, starost, stopnjo 
izobrazbe in področje bivanja. Raziskavo lahko razširimo na tisto o zadovoljstvu zaposlenih, 
drugih zavarovancev in drugih strank,  vključenih v proces opravljanja zavarovalnih storitev. 

Rezultate raziskav o zadovoljstvu moramo uporabiti za oblikovanje in izvedbo ukrepov, s 
katerimi želimo povečati zadovoljstvo vseh strank v procesu opravljanja zavarovalnih storitev 
ter tako predvsem povečati stopnjo zvestobe zavarovancev. Na področju značilnosti pri 
sklepanju zavarovanj lahko razumljivost in prilagodljivost zavarovalnih pogodb povečamo 
predvsem v sodelovanju s strokovnimi službami Centrale, na področju postopkov, ki so 
povezani z obravnavo zavarovalnih zahtevkov pa nam kritične vidike lahko posredujejo 
zavarovanci sami. Ustrezne lastnosti cenilcev  in zavarovalnih zastopnikov lahko zagotovimo 
z ustrezno strukturo zaposlenih in njihovim izobraževanjem na področju komuniciranja s 
strankami kot tudi na področju stroke. Vodstvo mora poskrbeti za razvoj ustrezne 
organizacijske kulture, ki bo temeljila na spoštovanju in upoštevanju zaposlenih in osnova 
katere bodo dobri odnosi med zaposlenimi ter sodelovanje vseh za doseganje zadovoljstva 
zavarovancev. Izvedba ukrepov je torej naslednja stopnja na poti do končnega cilja, odličnih 
storitev in zadovoljnih zavarovancev, za katero smo se v podjetju zavestno odločili in s 
katere ni poti nazaj.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Kdaj so Vas zadnjič vprašali 
 

“Kako ste zadovoljni z nami ?” 
 

V Zavarovalnici Triglav d.d., Območna enota Nova Gorica se trudimo, da bi 
pri opravljanju zavarovalnih storitev izpolnili Vaša pričakovanja in 
ustregli Vašim željam, zato Vas lepo prosimo, da izpolnite anketni 
vprašalnik o Vašem zadovoljstvu z našimi storitvami. 
 
Prosimo, da izpolnjen vprašalnik vrnete najkasneje do vključno 27. novembra 
2001, ko bomo začeli z obdelavo odgovorov. Da bi Vam omogočili lažje 
vračanje izpolnjenega vprašalnika, Vam v prilogi pošiljamo še ovojnico, za 
katero smo poštne stroške že poravnali.  
 
Vprašalnik je anonimen, vse zbrane podatke pa bomo uporabili izključno za 
ugotavljanje Vašega zadovoljstva z našimi zavarovalnimi storitvami. 
 
Zavedamo se, da je kljub skrbnemu preverjanju naslovov, na katere smo 
poslali anketne vprašalnike lahko prišlo do napak, zato se Vam v tem 
primeru opravičujemo. 
 
Za morebitne informacije Vas prosimo, da nas pokličete na telefonsko 
številko 338-20-21 med 8 in 15 uro vsak delavnik, ko bomo z veseljem 
odgovorili na Vaša vprašanja. 
 
Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujemo in Vas pozdravljamo! 
 
     
     

    Zavarovalnica Triglav d.d. 
     Območna enota Nova Gorica 

     direktor Jožko Leban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anketni vprašalnik 
 

Na sledeča vprašanja anketnega vprašalnika odgovorite tako, da z obkroževanjem 
določite pomembnost lastnosti oziroma značilnosti zapisane v isti vrstici. Pri tem 
številka 1 pomeni, da za Vas navedena lastnost sploh ni pomembna, nato pa se 
pomembnost povečuje do številke 5, ki pomeni, da je navedena lastnost za Vas zelo 
pomembna. 
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1. Zaupajte nam, kakšna je po Vašem mnenju pomembnost navedenih lastnosti 
zavarovalnih zastopnikov oziroma oseb, ki sodelujejo pri sklepanju zavarovanj 
(obkrožite) : 

 
 Ni pomembna 

Je zelo pomembna 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
2. Kakšna pa je po Vašem mnenju pomembnost navedenih značilnosti zavarovanj 

(obkrožite) : 
 
 Ni pomembna 

Je zelo pomembna 
Razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj 
razumljiva 

1 2 3 4 5 
Prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj 
prilagodljiva 

1 2 3 4 5 
Višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja 
ustrezna 

1 2 3 4 5 
 
3. Kakšna je po Vašem mnenju pomembnost navedenih lastnosti cenilcev oziroma oseb, 

ki sodelujejo pri obravnavi škod (obkrožite): 
 
 Ni pomembna 

Je zelo pomembna 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
4.. Kakšna je po Vašem mnenju pomembnost navedenih značilnosti zavarovanj 

(obkrožite) : 
 
.  Ni pomembna 

Je zelo pomembna 
Postopek uveljavljanja zavarovalnine ob škodi - ali je 
ustrezen 

1 2 3 4 5 
Hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
Višina izplačane zavarovalnine - ali je višina 
primerna  

1 2 3 4 5 
 
Na vprašanja, ki sledijo na naslednjih straneh vprašalnika odgovorite tako, da z 
obkroževanjem določite Vaše zadovoljstvo z lastnostmi oziroma značilnostmi 
zapisanimi v isti vrstici. Pri tem številka 1 pomeni, da z navedeno lastnostjo sploh 
niste zadovoljni, nato pa se Vaše zadovoljstvo povečuje do številke 5, ki pomeni, da 
ste z navedeno lastnostjo zelo zadovoljni. 
 

I. Avtomobilska zavarovanja  
 

Pri Zavarovalnici Triglav imam sklenjena avtomobilska zavarovanja (označite):  
zavarovanje avtomobilske odgovornosti,  zavarovanje voznika za škodo zaradi 
telesnih poškodb (AO+),  zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega 
vozila,  avtomobilsko kasko zavarovanje,  zavarovanje avtomobilske asistence. 
 
V primeru, da pri Zavarovalnici Triglav nimate sklenjenega avtomobilskega 
zavarovanja, nadaljujte z izpolnjevanjem vprašalnika pri oznaki II. Premoženjska 
zavarovanja . 
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A. Sklepanje avtomobilskih zavarovanj. Avtomobilsko zavarovanje navadno sklenem 
(označite):  pri zavarovalnem zastopniku,  na Območni enoti Nova Gorica,  na 
predstavništvu Ajdovščina,  na predstavništvu Idrija,  na predstavništvu Tolmin,  
 drugod 

 
1. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi zavarovalnih zastopnikov oziroma 

oseb, ki sodelujejo pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj (obkrožite) : 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
2. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi avtomobilskih zavarovanj 

(obkrožite) : 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj 
razumljiva 

1 2 3 4 5 
Prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj 
prilagodljiva 

1 2 3 4 5 
Višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja 
ustrezna 

1 2 3 4 5 
 
Na naslednje vprašanje odgovorite le, če ste pri Zavarovalnici Triglav že kdaj 
prijavili škodo iz avtomobilskega zavarovanja, sicer nadaljujte z izpolnjevanjem 
vprašalnika pri oznaki II. Premoženjska zavarovanja . 
 
B. Obravnavanje škod iz avtomobilskih zavarovanj. Škodo iz avtomobilskega 
zavarovanja navadno prijavim (označite):  na Območni enoti Nova Gorica,  na 
predstavništvu Ajdovščina,  na predstavništvu Idrija,  na predstavništvu Tolmin 
 
3. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo 

pri obravnavi škod iz avtomobilskih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
4.  Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi avtomobilskih zavarovanj 

(obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen                 

Sem zelo zadovoljen 
Postopek uveljavljanja zavarovalnine ob škodi - ali je 
ustrezen 

1 2 3 4 5 
Hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
Višina izplačane zavarovalnine - ali je višina 
primerna  

1 2 3 4 5 
 
 

II. Premoženjska zavarovanja 
 

Pri Zavarovalnici Triglav imam sklenjena sledeča premoženjska zavarovanja 
(označite):  požarno zavarovanje,  zavarovanje stanovanjskih premičnin,  vlomsko 
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zavarovanje,  strojelomno zavarovanje,  zavarovanje računalnikov,  druga 
premoženjska zavarovanja. 
 
V primeru, da pri Zavarovalnici Triglav nimate sklenjenega premoženjskega 
zavarovanja, nadaljujte z izpolnjevanjem vprašalnika pri oznaki III. Osebna 
zavarovanja . 
 
C. Sklepanje premoženjskih zavarovanj. Premoženjsko zavarovanje navadno sklenem 
(označite):  
 pri zavarovalnem zastopniku,  na Območni enoti Nova Gorica,  na predstavništvu 

Ajdovščina,  na predstavništvu Idrija,   na predstavništvu Tolmin 
 
1. Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi zavarovalnih zastopnikov oziroma 

oseb, ki sodelujejo pri sklepanju premoženjskih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
2.    Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi premoženjskih zavarovanj 

(obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj 
razumljiva 

1 2 3 4 5 
Prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj 
prilagodljiva 

1 2 3 4 5 
Višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja 
ustrezna 

1 2 3 4 5 
 
Na naslednje vprašanje odgovorite le, če ste pri Zavarovalnici Triglav že kdaj 
prijavili škodo iz premoženjskega zavarovanja, sicer nadaljujte z izpolnjevanjem 
vprašalnika pri oznaki III. Osebna zavarovanja . 
 
D. Obravnavanje škod iz premoženjskih zavarovanj. Škodo iz premoženjskega 
zavarovanja navadno prijavim (označite):   na Območni enoti Nova Gorica,   na 
predstavništvu Ajdovščina,   na predstavništvu Idrija,   na predstavništvu Tolmin  
 
3.  Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo 

pri obravnavi škod iz premoženjskih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
4. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi premoženjskih zavarovanj 

(obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Postopek uveljavljanja zavarovalnine ob škodi - ali je 
ustrezen 

1 2 3 4 5 
Hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
Višina izplačane zavarovalnine - ali je višina 
primerna  

1 2 3 4 5 
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III. Osebna zavarovanja  
 

Pri Zavarovalnici Triglav imam sklenjena sledeča osebna zavarovanja (označite):  
življenjsko zavarovanje,   nezgodno zavarovanje,  pokojninsko zavarovanje,  
rentno zavarovanje,  zdravstveno zavarovanje na poti v tujini. 
 
V primeru, da pri Zavarovalnici Triglav nimate sklenjenega osebnega zavarovanja, 
nadaljujte z izpolnjevanjem vprašalnika pri oznaki IV. Splošni vtis . 
 
E. Sklepanje osebnih zavarovanj. Osebno zavarovanje sem sklenil (označite):  
pri zavarovalnem zastopniku,  pri agenciji Triglavko,  na Območni enoti Nova 
Gorica 
 
1.    Kako ste zadovoljni z navedenimi lastnosti zavarovalnih zastopnikov oziroma 

oseb, ki sodelujejo pri sklepanju osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
2. Kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Razumljivost zavarovalne pogodbe - ali je dovolj 
razumljiva 

1 2 3 4 5 
Prilagodljivost police potrebam - ali je dovolj 
prilagodljiva 

1 2 3 4 5 
Višina zavarovalne premije - ali je cena zavarovanja 
ustrezna 

1 2 3 4 5 
 
Na naslednje vprašanje odgovorite le, če ste pri Zavarovalnici Triglav že kdaj 
prijavili škodo iz osebnega zavarovanja, sicer nadaljujte z izpolnjevanjem 
vprašalnika pri oznaki IV. Splošni vtis . 
 
F. Obravnava škod iz osebnih zavarovanj. 3. Določite, kako ste zadovoljni z 
navedenimi lastnostmi cenilcev oziroma oseb, ki sodelujejo pri obravnavi škod iz 
osebnih zavarovanj (obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Dosegljivost - je dosegljiv vedno, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Odzivnost - se takoj odzove, ko ga potrebujem 1 2 3 4 5 
Usmerjenost - se mi posveti in mi nameni dovolj časa 1 2 3 4 5 
Zaupljivost - vzbuja zaupanje in zna odgovoriti na 
vprašanja 

1 2 3 4 5 
Zanesljivost - obljubljeno opravi v dogovorjenem času 1 2 3 4 5 
 
4.  Določite, kako ste zadovoljni z navedenimi značilnostmi osebnih zavarovanj 

(obkrožite): 
 
 Nisem zadovoljen 

Sem zelo zadovoljen 
Postopek uveljavljanja zavarovalnine ob škodi - ali je 
ustrezen 

1 2 3 4 5 
Hitrost izplačila zavarovalnine - ali je ustrezna 1 2 3 4 5 
Višina izplačane zavarovalnine - ali je višina 
primerna  

1 2 3 4 5 
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IV. Splošni vtis 
 
• Z Zavarovalnico Triglav, OE Nova Gorica sem zadovoljen (obkrožite številko od 1 

do  10): 
sploh ne  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    zelo 
 
• Prednosti Zavarovalnice Triglav, OE Nova Gorica pred konkurenco so (označite): 
 zavarovalni zastopniki     cena zavarovanj  postopek uveljavljanja 

zavarovalnine  
 razumljive zavarovalne pogodbe    cenilci škod       hitrost 

izplačila zavarovalnine 
 prilagodljive zavarovalne police     višina zavarovalnine    ostalo 

(vpišite)________________ 
 
• Slabosti Zavarovalnice Triglav, OE Nova Gorica pred konkurenco so (označite): 
 zavarovalni zastopniki     cena zavarovanj  postopek uveljavljanja 

zavarovalnine  
 razumljive zavarovalne pogodbe    cenilci škod   hitrost 

izplačila zavarovalnine 
 prilagodljive zavarovalne police    višina zavarovalnine   ostalo 

(vpišite)________________ 
 
• Vaše kritike, pripombe in predlogi 

(vpišite):___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_______________ 
 
• Na koncu Vas prosimo, da nam zaupate nekatere osebne podatke : 
 
spol (označite):    ženski    moški starost (vpišite):______ 
let 
izobrazba(označite):   nedokončana osnovna šola,   dokončana osnovna šola,   
poklicna  šola,   srednja šola,   višja šola,   visoka šola,   magisterij, 
doktorat  
Še enkrat se Vam zahvaljujemo za trud in čas, ki ste nam ga namenili in obljubljamo, 
da bomo Vaše odgovore in mnenja upoštevali pri našem delu, da bi bili še boljši, Vi 
pa še bolj zadovoljni z nami. 
Lep pozdrav, pa ne pozabite ovojnice z vprašalnikom oddati v poštni 
nabiralnik najkasneje do 27.11.2001! 
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Priloga 2: Rezultati analize anketnega vprašalnika
Slika 4: Pomembnost lastnosti zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju zavarovanj

Slika 5: Pomembnost značilnosti pri sklepanju zavarovanj

26

9

3
1

56

28

12

4

62

23

13

2

62

1

69

26

3 2

62

28

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 4 3 2 1

število točk

delež (%)

dosegljivost
odzivnost
usmerjenost
zaupljivost
zanesljivost

53

26

30

39

24

7

38

26 27

7

2

18

3

0

10

20

30

40

50

60

5 4 3 2 1
število točk

delež (%)

razumljivost
zavarovalne pogodbe
prilagodljivost
zavarovalne police
višina zavarovalne
premije



 
 
 

 8 
 
 
 

 
 

Slika 6: Pomembnost lastnosti cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov

Slika 7: Pomembnost značilnosti pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov
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Slika 8: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju avtomobilskih
zavarovanj

Slika 9: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj
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Slika 10: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz
avtomobilskih zavarovanj

Slika 11: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz
avtomobilskih zavarovanj
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Slika 12: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju premoženjskih
zavarovanj

Slika 13: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju premoženjskih zavarovanj
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Slika 14: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz 
premoženjskih zavarovanj

Slika 15: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz
premoženjskih zavarovanj
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Slika 16: Zadovoljstvo z lastnostmi zavarovalnih zastopnikov pri sklepanju osebnih
zavarovanj

Slika 17: Zadovoljstvo z značilnostmi pri sklepanju osebnih zavarovanj
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Slika 18: Zadovoljstvo z lastnostmi cenilcev pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz
osebnih zavarovanj

Slika 19: Zadovoljstvo z značilnostmi pri obravnavi zavarovalnih zahtevkov iz osebnih
zavarovanj
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Slika 20: Stopnja splošnega zadovoljstva zavarovancev

Slika 21: Rezultati primerjalne analize zadovoljstva zavarovancev
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Slika 22: Konkurenčne prednosti in slabosti Zavarovalnice Triglav, Območna enota Nova Gorica
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