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POVZETEK 
V diplomski nalogi obravnavam teorijo in prakso zadovoljstva odjemalcev. V 
teoretičnem delu naloge sem opredelila, kaj je to zadovoljstvo, pomen zadovoljstva, 
pomen zvestobe ter povezanost med zadovoljstvom in zvestobo. Opredeljujem tudi 
storitev, njene značilnosti in pomen pooblaščenih servisov. Podana je tudi kratka 
predstavitev obravnavanega podjetja, analiza konkurence ter analiza SWOT. Empirični 
del diplomske naloge vsebuje raziskavo zadovoljstva odjemalcev v obravnavanem 
podjetju in analizo rezultatov. Na koncu so dodana priporočila in sklep. 

Ključne besede: odjemalci, storitve, zvestoba, zadovoljstvo.

SUMMARY 

In the diploma thesis the customers' contentment is investigated in theory and in 
practice. In the theoretical part of the work we determined the meaning of the term 
contentment, the importance of contentment, the significance of loyalty, and the 
correlation between the contentment and the loyalty. We also determined the term 
service, its characteristics and the significance of the authorised services. A short 
introduction of the relevant enterprise is given, the analysis of the competition, and the 
SWOT analysis are presented. The empirical part of the work includes the research on 
the customers' contentment in the relevant enterprise, and the analysis of the results. At 
the end the recommendations and the conclusions are stated. 

Key words: customers, services, loyalty, contentment. 

UDK: 658.89:338.46 (043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetja ne delujejo več na trgih, kjer je pripadnost odjemalcev določenemu 
podjetju zagotovljena. Odjemalci so vse manj zvesti enemu podjetju, saj lahko izbirajo 
med različno ponudbo storitev in izdelkov, različno kakovostjo ter ceno. Poleg 
kakovosti in cene storitve ali izdelka postaja pomemben tudi odnos do odjemalca. 
Podjetja morajo biti zato usmerjena k odjemalcu, ugotoviti morajo njegova 
pričakovanja, potrebe, želje in to čim bolje zadovoljiti. V podjetjih vedno bolj razumejo, 
kako dragoceni so zadovoljni in zvesti potrošniki, ki se vedno znova vračajo. Zato 
ohranjanje obstoječih in vzgajanje novih zvestih potrošnikov postaja vse bolj 
pomemben cilj storitvene dejavnosti. Zaradi konkurenčnosti trga in ponudbe lahko tudi 
zelo zadovoljen odjemalec odide drugam. Zato je priporočljivo, da v podjetju merijo 
zadovoljstvo odjemalcev, saj na ta način ugotovijo njihove želje, pričakovanja in 
zadovoljstvo, na podlagi česar nato lahko tudi ukrepajo.  

Merjenje zadovoljstva pri storitvah se razlikuje od merjenja zadovoljstva pri 
izdelkih, saj so storitve procesi, v katerih ponavadi sodelujejo tudi porabniki. Medtem 
ko na zadovoljstvo z izdelki vplivajo le njegove sestavine (tehnična kakovost), na 
zadovoljstvo s storitvami vplivajo tudi procesne sestavine (funkcionalna kakovost). 
Slednjih je največ, za stranke pa so tudi najpomembnejše (Ivanuša 2008).  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je podrobnejša analiza dejavnikov, ki vplivajo na 
zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

− opredeliti pomen in vlogo zadovoljstva odjemalcev, 
− pregledati načine merjenja zadovoljstva odjemalcev, 
− preučiti posebnosti merjenja zadovoljstva odjemalcev storitvenih dejavnosti. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

− predstavitev obravnavanega podjetja, 
− preučitev dosedanjega merjenja zadovoljstva odjemalcev v obravnavanem 

podjetju, 
− raziskava pomena posameznih dejavnikov na zadovoljstvo odjemalcev s 

storitvami servisnih dejavnosti v obravnavanem podjetju, 
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− interpretacija rezultatov s podanimi priporočili za nadaljnje merjenje 
zadovoljstva odjemalcev s storitvami servisnih dejavnosti v obravnavanem 
podjetju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

V teoretičnem delu naloge sem uporabila metodo deskriptivne analize dosedanjih 
načinov merjenja zadovoljstva v obravnavanem podjetju ter metodo analize, sinteze in 
kompilacije dostopne strokovne literature.  

V empiričnem delu pa sem uporabila metodo anketiranja in metodo interpretacije 
dobljenih rezultatov. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Po predvidevanju večjih omejitev pri obravnavanju problema nisem imela. 
Strokovne literature sem imela dovolj na razpolago, tako da sem teoretičen del jasno 
opredelila. Manjše omejitve sem imela pri anketiranju odjemalcev, kjer se je večina 
sklicevala na pomanjkanje časa, kljub temu pa sem prišla do ustreznega vzorca 
anketirancev. 
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2 OPREDELITEV STORITEV  

2.1 Opis storitev  

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s opredelitvijo storitve, uporabljajo različne izraze, 
opredelitve in utemeljevanje le-te.  

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza 'servio', ki ima v slovenskem jeziku več 
pomenov, in sicer: delati za nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, 
pomagati nekomu oziroma narediti nekaj zanj, uravnavati se po čem, odslužiti, skrbeti, 
izvajati, posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se (Bradač 
1990, 483). 

Kotler (1998, 464) storitev opredeljuje kot: »Storitev pomeni dejanje ali delovanje, 
ki ga ena stran ponudi drugi, je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni posedovanja 
česar koli. Proizvodnja storitve je lahko, ali pa tudi ne, vezana na fizični izdelek.«  

Devetak (2000, 3) storitev opredeljuje kot rezultat celovitega marketinškega napora 
podjetja, da ustreže potrebam in zahtevam kupcev. Bratina (2007) pa osnovno definicijo 
storitve navaja kot: 

− dejanje, ki ga ponudnik izvede za odjemalca, ki je v osnovi neoprijemljivo; 
− ekonomsko aktivnost, ki se ne konča z lastništvom; 
− proces, ki ustvarja koristi prek sprememb odjemalcev samih in njihove 

lastnine. 

Večina avtorjev opredeljuje storitev na osnovi primerjave z izdelki, saj za slednje 
obstajajo natančne in oprijemljive opredelitve. Za obravnavo storitev s fizičnimi izdelki 
uporabljajo dva značilna prijema (Snoj 1998, 33):  

− storitev obravnavajo kot v osnovi različne glede na fizične izdelke ter storitve, 
− storitve obravnavajo skupaj s fizičnimi izdelki v tako imenovanem 

kontinuumu, ki ima dve skrajnosti: na eni so popolnoma nesnovne storitve, na 
drugi pa popolnoma snovni izdelki. 

Bratina (2007) kot ključne razlike med storitvami in izdelki navaja: 

− porabnik ne postane lastnik storitve, 
− storitve so neoprijemljive, 
− porabniki so vpeti v proizvodnjo storitve, 
− drugi ljudje so del storitve, 
− vhodni in izhodni parametri storitev so zelo variabilni, 
− del storitev je težko oceniti, 
− malo je osnovnih sredstev in zalog, 
− čas je relativno pomembnejši dejavnik, 
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− trženjske poti so elektronske in fizične. 

2.2 Značilnosti storitev 

V vsakdanjem življenju opredeljujemo in govorimo o storitvah na različne načine. 
Zavedamo se, da so značilnosti storitev med seboj različne, vendar pa je njihova 
osnovna lastnost fizična neotipljivost. Značilnosti so odvisne od vrste storitve. Obstajajo 
storitve, kjer mora biti prisoten njen izvajalec (popravilo avtomobila, računovodske 
storitve), storitve, kjer ni izvajalca (bančni in drugi avtomati), storitve, kjer njihov 
odjemalec (popravilo ure) ni navzoč ter storitve, kjer je njen odjemalec prisoten (frizer, 
zdravnik). Posamezni avtorji storitve razvrščajo različno.  

Tavčar (1997 v Devetak 2000, 80) jih razvršča: 

− kot snovne in nesnovne storitve (namenjene ljudem, živalim, stvarem); 
− po kraju izvajanja in dosegljivosti; 
− po prilagodljivosti storitev potrebam, željam in pogojem uporabnikov; 
− po intenzivnosti sodelovanja med izvajalcem in uporabnikom ter deležu dela 

oziroma materiala v storitvah; 
− po snovnosti storitev in vrstah odjemalcev; 
− glede na pogostost uporabe. 

Potočnik (2000, 31) pa je storitve razvrstil po njenih značilnostih: na položaj med 
čistimi izdelki in storitvami, na profitne in neprofitne, porabniške in proizvodne, 
notranje in zunanje, po nakupnem vedenju porabnikov, na odnos med izvajalcem in 
porabnikom, po znanju, strokovnosti in zmogljivosti izvajalca, po procesu izvajanja in 
storitvenem okolju. Snoj (1998, 36) ločuje med generičnimi in izvedenimi značilnostmi 
storitve. Generične značilnosti so lastne vsem storitvam. Mednje prištevamo (Snoj 
1998, 36):  

− procesnost, 
− neotipljivost in 
− neobstojnost. 

Med izvedene značilnosti storitev pa sodijo (Snoj 1998, 36): 

− nezmožnost transporta, 
− neločljivost od izvajalca, 
− sočasnost izvajanja in uporabe, 
− neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki, 
− prepletanje proizvodnje in marketinga, 
− participiranje uporabnikov v izvajanju, 
− variabilnost in 
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− druge. 

2.2.1 Procesnost storitev  

Procesnost je temeljna značilnost storitve. Snoj (1998, 37) navaja naslednje 
temeljne koncepte procesnosti storitev:  

− vsaka od njih ponuja način za razčlenjevanje procesa na logične korake in 
sosledja, da poenostavi nadzor in analizo procesa; 

− vsaka vključuje načine poenostavljanja zahtevnejših procesov, katerih izidi so 
lahko različni zaradi delovanja subjektivne presoje, priložnosti ali možnosti 
izbire sosledja; 

− vsaka vključuje koncept standardov tolerance, saj so procesi pojavi, ki se 
dogajajo zdaj in tu ter se nikakor ne prilegajo v popolnosti nobenemu modelu 
ali receptu, temveč se udejanjajo v ohlapnejših okvirih.  

2.2.2 Neotipljivost storitve  

Storitve so neotipljive, ne moremo jih tipati, vonjati, slišati in občutiti. Ne moremo 
jih zaznati z nobenim izmed čutil. Ker želimo omiliti to negotovost, običajno iščemo 
znake, dokazila o kakovosti storitve, do česar pridemo na osnovi prostora, ljudi, 
opreme, komunikacijskega gradiva, simbolov in cene.  

Bateson (1977 v Snoj 1998, 37) navaja dva pomena neotipljivosti, in sicer: 

− kot nekaj, česar ni možno otipati oziroma jasno zaznati s čutili; 
− kot nekaj, česar ni možno enostavno opredeliti, formulirati, razumeti oziroma 

razumsko uokviriti.  

Kotler (1998, 467) navaja šest orodij, s pomočjo katerih lahko naredimo storitve za 
otipljive. Orodja so naslednja:  

− kraj: fizično okolje mora biti takšno, da spodbuja hitre storitve;  
− ljudje: osebje mora biti marljivo, ljudi mora biti dovolj, da obvladujejo svoje 

delo; 
− oprema: ta mora biti najnovejša in brezhibna; 
− komunikacijsko gradivo: vso komunikacijsko gradivo (besedila in fotografije) 

naj odseva učinkovitost ter hitrost poslovanja;  
− simboli: podjetje mora izbrati simbol, ki poudarja njegovo poslovanje, 

dejavnost in edinstvenost; 
− cena: podjetje lahko oglašuje različne ugodnosti in popuste.  
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2.2.3 Neobstojnost storitev  

Storitve v nasprotju s fizičnimi izdelki, ki so obstojni, ker so tipljivi, niso obstojne, 
razen v času izvajanja oziroma porabe (Snoj 1998, 39). Storitve prenehajo obstajati v 
trenutku, ko so izvedene, kar pa ne velja za fizične izdelke.  

Snoj (1998, 39) meni: »Fizične izdelke torej proizvajamo (pred menjavo), storitve 
pa izvajamo (v menjavi). Fizične izdelke lahko proizvajamo, ker imajo fizično 
konfiguracijo, storitve pa izvajamo, ker so procesi.« Nadalje navaja: »Ker jih ni mogoče 
proizvajati na zalogo, jih je smiselno izvajati, ko po njih obstaja povpraševanje. Zato je 
upravljanje razmerja med ponudbo in povpraševanjem pri storitvah izrazito strateški 
problem.« To pomeni, da morajo izvajalci storitev zaradi neobstojnosti uravnavati 
ponudbo in povpraševanje (primer: povečanje števila zaposlenih ob povečanem 
povpraševanju po storitvi, povečanje števila delovnih ur, nižje cene storitve ob 
premajhnem povpraševanju, pospeševanje prodaje, oglaševanje, v primeru pomanjkanja 
dela tudi prerazporeditev zaposlenih). 

2.2.4 Sočasnost izvajanja in uporabe 

Storitve se izvajajo (naredijo) in porabijo istočasno. To za izdelke ne velja, saj jih 
najprej izdelajo, skladiščijo in šele nato distribuirajo, da se porabijo kasneje. Uporabniki 
lahko storitve uporabljajo le v času njihovega izvajanja, zato te zahtevajo prisotnost 
ponudnika in odjemalca. Sočasnost izvajanja in uporabe pa je značilnost storitev, 
katerih delovanje je usmerjeno neposredno na ljudi, zato zahtevajo hkratno prisotnost 
izvajalca in uporabnika na istem kraju, kadar gre za neposredne storitve (striženje, 
manikura). Zaradi prisotnosti uporabnika pri izvajanju storitve lahko ti med seboj 
komunicirajo in vplivajo na zaznavanje storitve. Sočasnost izvajanja in uporabe pa tudi 
onemogočata masovno proizvodnjo ter uporabo.  

2.2.5 Sodelovanje uporabnikov pri izvedbi storitve 

Sodelovanje uporabnikov pri izvajanju storitve je ključni del njene izvedbe. 
Sodelovanje uporabnikov s ponudniki storitev lahko opredelimo z naslednjimi 
povezanimi cilji (Bell 1983 v Snoj 1998, 43): 

− komuniciranje v zvezi z zaznano potrebo, 
− ovrednotenje ponujenih paketov storitev, 
− izbira ustrezne celote predvidenih koristi, 
− možna udeležba v izvedbi odločitve, 
− omogočanje vzvratne zveze med izvajanjem in izražanje stopnje 

(ne)zadovoljstva po končanem procesu izvajanja oziroma uporabe storitve. 

Normann (1984 v Snoj 1998, 43) meni, da imajo uporabniki dvojno vlogo: 
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− kot uporabniki, posamezniki v okviru ciljnih skupin ponudnika/izvajalca 
storitve in 

− kot del sistema izvajanja storitve. 

Snoj (1998, 43) nadalje ugotavlja, da sta vlogi med seboj prepleteni. Del tega, kar 
uporabniki zaznajo kot izid delovanja storitvene organizacije, je odvisen od 
intenzivnosti in načina njihovega sodelovanja pri izvajanju storitev ter od problemov in 
zadovoljstva, s katerimi se ti pri tem soočijo.  

Torej, uporabnikova prisotnost pri izvajanju ima lahko pozitiven ali pa negativen 
vpliv na storitev. Pozitiven vpliv predstavlja uporabnikovo sodelovanje z izvajalcem ali 
opremo (bančni avtomati, avtomati za napitke, bencinski servisi), kjer storitve lahko 
potekajo hitreje in enostavneje, kot če bi bil prisoten izvajalec. Drugače pa je, ko imamo 
opravka z uporabniki različne starosti, narodnosti in navad, kjer lahko uporabniki 
otežijo proces storitve. Tako lahko uporabnik, ki ne upošteva navodil izvajalca, oteži in 
upočasni izvajanje storitve ter vpliva na uspešnost njenega izvajanja.  

2.2.6 Variabilnost storitev 

Zaradi neenakosti storitev in zaradi prisotnosti izvajalca ter uporabnika slednjih ne 
moremo primerjati med seboj. Prav tako ne moremo standardizirati izvajanja storitev. 
Variabilnost izvedbe se kaže na treh ravneh (Johnson, Kurtz in Scheuing 1994 v Snoj 
1998, 44): 

− med organizacijami ponudniki/izvajalci storitev, 
− med posameznimi izvajalci storitev v okviru iste organizacije in 
− pri posameznem izvajalcu storitev. 

Slika 2.1 Značilnosti storitev 

 

Vir: Snoj 1998, 36. 
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Na ravni organizacije (Kotler 1998, 44) se variabilnost kaže na različni ravni 
kakovosti enakih storitev, ki jih izvajajo različne organizacije, na primer banke, 
zdravilišča, agencije, fakultete. 

V okviru iste organizacije se različna kakovost enakih storitev kaže v primerjavi 
med enotami, na primer hoteli, bankami, zdravniki, piloti (Kotler 1998, 44). 

Pri istem izvajalcu pa zaradi delovanja najrazličnejših zunanjih in notranjih vplivov 
kakovost posameznih vrst storitev prav tako variira v času, kraju, količini in morda še 
drugače (Kotler 1998, 44).  

2.3 Posebnosti servisnih storitev  

Avto-servisna storitev je skupek pričakovanj in zahtev odjemalcev ter njihovih 
koristi in zadovoljstva z opravljenim. Bistvo servisne delavnice je ponudba in izvedba 
različnih storitev, ki bodo zadovoljile še tako zahtevnega odjemalca. Torej, servisna 
storitev obsega delovne postopke in operacije, pa tudi njene izvajalce in uporabnike. 
Izvajalci storitve (avtomehaniki) morajo storitvenemu procesu nameniti veliko 
pozornosti, saj morajo vozilo spremljati od prevzema do odhoda iz servisne delavnice.  

Storitveno podjetje mora podrobneje opredeliti sestavne dele storitvenega procesa 
tako, da (Potočnik 2000, 152): 

− ga razdeli na logične postopke, ki olajšajo nadzor izvajanja; 
− upošteva in poskuša poenotiti spremenljivke, zaradi katerih se rezultati 

storitvenega procesa razlikujejo; 
− določi možne odmike v izvajanju, saj procesi potekajo v različnih stvarnih in 

časovnih situacijah, zato ne morejo biti identični.  

V servisno storitev spada vse, kar je odjemalcu ponujeno ob prihodu, od parkirnega 
prostora do sprejema v sprejemnem prostoru, kjer odjemalec odda ustrezno 
dokumentacijo o vozilu (garancijsko-servisno knjižico, prometno dovoljenje) in podpiše 
delovni nalog o vozilu, nato sledi sprejem vozila v servisno delavnico in izvedba 
pregleda ter popravila vozila. Ko je storitev servisnega pregleda končana, sledi 
zaključek dokumentacije o vozilu in popravilu ter izstavitev računa o opravljenem delu. 
Za čas čakanja na opravljeno storitev v obravnavanem podjetju nudijo izposojo 
nadomestnega vozila ali pa je na voljo kotiček, opremljen z avto-moto revijami. Tako 
stranke mirnejše in enostavneje počakajo na opravljeno storitev, zaposleni pa v miru in 
bolj zadovoljno opravijo svoje delo.  

Odjemalcem poskušajo dati še več od pričakovanega, uporaben nasvet glede 
vzdrževanja avtomobila ali kakršno koli drugo uporabno informacijo, saj s tem 
pripomorejo k večjemu ohranjanju avtomobila in zadovoljstvu stranke. V želji 
zadovoljitve potreb najzahtevnejših odjemalcev jim nudijo tudi dodatne storitve. 
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Mednje spadajo: menjava in nakup pnevmatik, polnjenje klimatske naprave, preizkus 
zavor, poleg tega imajo v ponudbi še dodatno opremo za vozila (platišča, prage, 
spojlerje, izpušne sisteme). 

Za odjemalca je ključnega pomena, da ima celotno ponudbo servisa na enem mestu, 
saj mu to prihrani čas in denar. 

2.4 Pomen pooblaščenih servisov  

Ob nakupu novega vozila je vsako vozilo opremljeno z dvema knjižicama. V prvi 
so navodila za uporabo kupljenega vozila, druga pa je servisna knjižica, v kateri so vsi 
potrebni podatki za servisiranje in vzdrževanje vozila. Mreža pooblaščenih serviserjev 
je namreč razširjena po vsej državi. Avtomobilske družbe imajo v večini držav svoje 
pooblaščene zastopnike, ki so pogodbeno zadolženi za servisiranje določene znamke 
vozil. Pooblaščeni zastopniki morajo upoštevati predpise, navade zastopnika, poleg tega 
pa še pogoje glede cen in servisiranja ter prodaje vozil. Pri svojem delu morajo 
uporabljati orodja in literaturo, ki jo navede zastopnik. Pri storitvi servisiranja morajo 
uporabljati le originalne nadomestne dele, ki so dražji od neoriginalnih, vendar 
kakovostnejši.  

Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca oziroma 
uvoznika, da lahko izvaja servisna dela na izdelkih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo 
originalnih rezervnih delov. Pooblaščen serviser je dolžan zagotoviti popravilo in 
vzdrževanje izdelka v času garancijskega roka oziroma njegovega podaljšanja 
brezplačno, po poteku le-tega pa proti plačilu. Tudi po preteku garancijskega roka je 
serviser dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne 
aparate. 

Proizvajalec oziroma uvoznik mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo z 
vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj 
sprejmejo originalne nadomestne dele, ki so potrebni za popravilo. Pooblaščen servis 
mora potrošniku za čas popravila oziroma servisa vozila nuditi uporabo nadomestnega 
vozila. 

2.5 Odjemalci storitev 

Z izrazom odjemalec označujemo tako kupce kot tudi uporabnike izdelkov 
določene organizacije. Zato uporabljamo ločeno izraza kupec (ki je vedno tudi 
povpraševalec) oziroma uporabnik v primerih, ko gre za posebnosti, ki jih je treba 
poudariti in se nanašajo izključno na uporabnike oziroma kupca. Kadar teh posebnosti 
ni, uporabljamo skupen izraz odjemalec (Snoj in Gabrijan 2004, 60). 

Odjemalec je pravna ali fizična oseba, posameznik ali podjetje, ki kupuje storitve 
oziroma izdelke z namenom, da bi zadovoljil svoje potrebe. Končni porabnik storitve 
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oziroma izdelka je človek, ki mu pravimo tudi potrošnik. Odjemalci so dejanski in 
potencialni, vsako podjetje pa mora zadovoljiti njihove potrebe in pričakovanja ter s tem 
pridobiti njihovo zaupanje in odločitev o ponovnem nakupu izdelka ali naročilu storitve. 
Potencialne odjemalce si lahko razložimo s tem (Damjan in Možina 1999, 27): 

− da se ne zavedajo potreb po določeni dobrini, 
− da imajo potrebo po določeni dobrini (slaba intenzivnost potrebe), 
− da nimajo ustreznih podatkov o razpoložljivem izdelku, storitvi, 
− da kupujejo sorodne izdelke drugih konkurenčnih organizacij ali v tujini, 
− da nimajo ustreznih denarnih sredstev za nakup. 

Snoj (1998, 61) meni, da so odjemalci, ki so lahko naročniki oziroma kupci ali 
uporabniki storitev, prav tako nujna, pomembna in z vidika organizacije najmanj 
nadzorovana sestavina storitev. Pri tem so sestavina, s katero je treba začeti pri 
njihovem oblikovanju, saj je zadovoljevanje določenega skupka njihovih potreb osnovni 
razlog za marketing storitev.  

Zavedati se moramo, da ima vsak posameznik svoje običaje, navade, potrebe, 
interese, zato se mora prodajalec kupcu prilagajati in zaznati njegove potrebe. Vsak 
prodajalec mora biti dober poznavalec ljudi, razumeti mora njihove potrebe, želje in 
pričakovanja. 

Snoj in Gabrijan (2004, 62) sta značilnosti odjemalcev razdelila v tri skupine: 

− demografske in druge objektivizirane (spol, starost, prebivališče, prihodki, 
kupna moč, razpoložljivi dohodek, izobrazba …); 

− psihografske (introvertni, ekstrovertni; delujoči na osnovi dejstev ali intuicije; 
tisti, ki razmišljajoče sprejmejo odločitve in tisti, ki te sprejmejo čustveno); 

− vedenjske. 

Nekaj nasvetov pri ravnanju z odjemalci (Jurko 2003): 

− Vzpostavite iskren in oseben odnos. 
− Najprej dajte, ne da bi hoteli vzeti (priskrbite vodovodarja svoji stranki, uredite 

počitniško prakso njegovim otrokom). 
− Podučite stranko o vseh podrobnostih ravnanja z izdelkom. 
− Bodite vedno na voljo. 
− Obveščajte stranke o novostih. 
− Pazite na pomembnejše dogodke v življenju strank. 
− Priredite srečanja s kupci. 
− Pritegnite jih z ugodnostmi, ki jih ponujate v zameno za njihovo zvestobo. 
− Zbližajte se z njimi in zbližajte jih med seboj. 
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− Stranke pogrešajo osebno komunikacijo in oseben odnos (več boste izvedeli o 
njih in o sebi). 

− Skrbno izbirajte zunanje posrednike svojih izdelkov in storitev. 
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3 ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBA 

3.1 Opredelitev zadovoljstva 

Zadovoljstvo lahko opredelimo kot celotno oceno odjemalčevih izkušenj z 
opravljeno storitvijo. Gre za splošno oceno občutka zadovoljstva, ki izhaja iz 
pričakovanja.  

Zadovoljstvo odjemalca je večinoma odvisno od njegovih pričakovanj. Če so ta 
izpolnjena, je zadovoljen, v nasprotnem pa je nezadovoljen.  

Zadovoljstvo odjemalcev je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na 
uspešnost vsakega podjetja. Prav zaradi tega vsa uspešna podjetja težijo predvsem k 
čimbolj popolnemu zadovoljevanju odjemalčevih potreb, saj se zavedajo, da je 
zadovoljen odjemalec najboljša reklama. Snoj (1998, 29) meni, da se odjemalec pri 
upoštevanju slabosti in prednosti določenega izdelka ali storitve ter pri upoštevanju 
ostalih možnosti (stroški, čas) odloča za tistega, ki mu prinaša največjo vrednost in 
največje zadovoljstvo.  

»Uporabna vrednost nekega izdelka za določenega odjemalca je njegova sposobnost 
zadovoljiti njegove specifične potrebe. Z drugimi besedami lahko uporabno vrednost 
opredelimo tudi kot splet koristi, ki jih daje nek izdelek pri zadovoljevanju določenih 
potreb. Koristi od izdelka so skupni dejanski (zaznani) izid delovanja tega izdelka na 
odjemalca.« (Snoj 1998, 29) 

Posamezni avtorji zadovoljstvo opredeljujejo zelo podobno. Kotler (1998, 40) 
opredeljuje zadovoljstvo kot občutek zadovoljitve oziroma nezadovoljitve, ki izhaja iz 
odjemalčeve zaznave razkoraka med želeno oziroma pričakovano kakovostjo ter 
dejansko dobljeno kakovostjo izdelka ali storitve. Snoj (1998, 29) pa o zadovoljstvu 
meni: »V povezavi z vrednostjo izdelka bistveno vpliva na izbiro, predvsem na ponovne 
nakupe in uporabo, tudi zadovoljstvo odjemalcev. Zadovoljstvo odjemalcev merimo kot 
razliko med vrednostjo, ki jo odjemalec pričakuje od izdelka in dejansko zaznano 
vrednostjo izdelka ob nakupu ter uporabi.« V nadaljevanju avtor (Snoj 1998, 29) 
ugotavlja, če imajo odjemalci na voljo konstantno raven kakovosti, se povečajo njihova 
pričakovanja glede vrednosti. To pa pomeni, da morajo ponudniki dvigniti raven 
svojega delovanja, da dosežejo enako raven zadovoljstva odjemalcev. To bistveno 
pospeši konkurenčni boj med podjetji oziroma ponudniki istovrstnih izdelkov, saj se vsi 
zavedajo pomena zadovoljstva za svoj obstoj. Potočnik (2000, 182) pa o zadovoljstvu 
storitve ugotavlja, da dva uporabnika različno vrednotita enako storitev. Poleg 
zaznavanj je pomemben tudi način odziva med izvajanjem in po končani storitvi. Odziv 
lahko sega od nezadovoljstva do popolnega zadovoljstva, kar pa je odvisno od 
pričakovanj v zvezi s storitvijo.  

13 



Zadovoljstvo in zvestoba  

3.2 Pomen zadovoljstva 

Musek Lešnik (2007, 12) pri opredelitvi pomena zadovoljstva opozarja: 

»Podjetja se pri vrednotenju svoje uspešnosti in učinkovitosti opirajo na različne 
ekonomske kriterije, od dodane vrednosti do čistega dobička. Pri kakršni koli prodaji 
storitev ali blaga je trdnost odnosov s potrošniki in stopnja njihovega vračanja vsaj tako 
dobro merilo dolgoročnega uspeha, kot kateri koli drug ekonomski kazalec. Potrošniki so 
pač prvi, ki prepoznajo upadanje subjektivne vrednosti podjetja in njihove ponudbe. 
Zadovoljstvo potrošnikov je pomemben dejavnik njihove zvestobe. Zvestoba pa ima zelo 
oprijemljive konkretne posledice. Strošek pridobivanja novega potrošnika je lahko 
nekajkrat večji od stroškov ohranjanja zvestega potrošnika. Ne samo, da je zvest potrošnik 
najmanj drag, zahteva manj dodatnih sredstev, oglasi se večkrat, manj je občutljiv na ceno 
in prispeva k najvarčnejši metodi pridobivanja novih potrošnikov.« 

Slika 3.1 Stopnja zadovoljstva in zvestobe potrošnikov ter njihovo vračanje po 
enem letu 

 

Vir: Heskett in sod. po Burke Incorporation 2004 v Musek Lešnik 2007, 13. 

Odjemalci s svojim vedenjem, navadami in odločitvami sooblikujejo usodo 
podjetja. Več kot podjetje naredi za odjemalčevo zadovoljstvo, več bodo odjemalci 
prispevali k rezultatom podjetja. Podjetje, ki stremi k uspešnosti, učinkovitosti, rasti in 
razvoju, mora (Musek Lešnik 2007, 13): 

− jasno prepoznati in spoznati svoje potrošnike; 
− jasno prepoznati in spoznati najpomembnejše potrošnike; 
− razumeti njihove potrebe, želje, pričakovanja; 
− razumeti njihovo vedenje in vzroke tega vedenja. 
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Slika 3.2 Stopnja zadovoljstva in zvestobe potrošnikov ter spremembe po enem 
letu  

 

Vir: Heskett in sod. po Burke Incorporation 2004  v Musek Lesnik 2007, 13. 

Avtor (Musek Lešnik 2007, 13) tudi meni, da šele takrat, ko podjetje to zna in 
zmore, lahko zagotovi svojim potrošnikom (odjemalcem) tisto »dodano vrednost«, 
zaradi katere se vračajo nazaj in ne odhajajo drugam. Te zmožnosti odpirajo vrata ne le 
do zadovoljstva, zvestobe in vračanja potrošnikov, ampak tudi do poslovne 
učinkovitosti in uspešnosti podjetja, ker (Musek Lešnik 2007, 14):  

− je zadovoljstvo potrošnikov eden od najpomembnejših dejavnikov, ki določa 
verjetnost uspeha in dobička;  

− zvesti potrošniki, ki se vračajo, prispevajo levji delež k temu uspehu in 
poslovnim rezultatom. 

Med pozitivnimi posledicami zadovoljstva potrošnikov največkrat navajajo (Musek 
Lešnik 2007, 20): 

− vračanje potrošnikov, 
− razvijanje zvestobe pri potrošnikih, 
− priporočanje in pripovedovanje drugim, 
− povečevanje ugleda in pridobivanje javne podobe podjetja, 
− zniževanje stroškov pridobivanja novih potrošnikov, 
− pripravljenost kupiti in plačati več, 
− večja odpornost potrošnikov na pritiske in vabe konkurence, 
− znižanje prodajnih stroškov, 
− skrajšanje prodajnega procesa, 
− zmanjšanje števila pritožb in reklamacij. 

Zadovoljstvo potrošnika je čustveni odgovor na potrošnikovo nakupno ali 
storitveno izkušnjo. Razvije se kot posledica primerjave predhodnega pričakovanja in 
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doživete izkušnje, lahko tudi brez primerjave s pričakovanji. Splošno zadovoljstvo ni 
rezultat enega samega dogodka, temveč je posledica več posameznih pozitivnih 
izkušenj (Musek Lešnik 2007, 21). 

V konkretni situaciji se lahko občutek zadovoljstva navezuje na (Musek Lešnik 
2007, 21): 

− izdelek: zadovoljstvo je posledica ocene, da izdelek ustreza pričakovanjem ali 
jih presega; 

− blagovno znamko: zadovoljstvo je posledica ocene, da znamka s svojimi 
objektivnimi in subjektivnimi lastnostmi ter projicirano identiteto izpolnjuje 
potrošnikova pričakovanja ali jih presega; 

− prodajalno: zadovoljstvo je posledica konkretne nakupovalne izkušnje, ki 
pozitivno vpliva na počutje potrošnika in izpolnjuje potrošnikova pričakovanja 
ali jih presega; 

− storitev: zadovoljstvo je posledica ocene, da opravljena storitev ustreza 
pričakovanjem ali pa jih presega. Gre za oceno kakovosti kot rezultat 
primerjave predhodnih pričakovanj in vtisa po opravljeni storitvi. 

Posamezen nakup ali opravljena storitev lahko sproži različne občutke 
zadovoljstva. Po nakupu se oblikuje celovito zadovoljstvo, ki se nanaša na izkušnjo v 
celoti. Občutek zadovoljstva se razvije, ko potrošnik primerja doživeto izkušnjo z 
vnaprejšnjimi predstavami. 

3.3 Zvestoba odjemalcev 

Imeti enega samega, zvestega kupca je za podjetje boljše kot pridobiti poln avtobus 
enkratnih strank, ki pridejo, kupijo in se ne vrnejo več. Ohranjanje stalnih strank naj bo 
zato osrednja poslovna strategija podjetja (Jurko 2003).  

Za uspešno poslovanje, ohranjanje starih in pridobivanje novih potrošnikov je zelo 
pomembno, da podjetje ugotovi resnične želje potrošnika, jim prisluhne in se jim 
prilagodi. Vzpostavljanje dolgoročnega odnosa s potrošniki je ena najpomembnejših 
konkurenčnih prednosti. Na sodobnem trgu kupec izbira med široko ponudbo izdelkov 
in storitev. Ob tem morajo v podjetjih poznati odločilne dejavnike kupčevega 
zadovoljstva, ki se spreminjajo. Znano je, da zadovoljni kupec ostane zvest v povprečju 
dalj časa, kupi več, je manj občutljiv na ceno in ima dobro mnenje o podjetju. Če 
podjetje ne sledi spremembam, ki jih narekuje okolje, se prav lahko zgodi, da kupci 
odidejo h konkurenčnim ponudnikom izdelkov ali storitev. Zvestoba odjemalca 
določenemu podjetju pa je najverjetneje posledica zadovoljstva odjemalca oziroma tega, 
da so njegove potrebe in želje zadovoljene. Dejstvo je, da brez zadovoljstva ni mogoče 
vzpostaviti zvestobe.  
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Tabela 3.1 Pojmovanje zvestobe med vodilnimi menedžerji – Odgovori na 
vprašanje: »Kaj je zvestoba potrošnikov?«  

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 21.  

Podjetja so v preteklosti svoje kupce obravnavala kot nekaj samoumevnega. Kupci 
niso imeli na voljo veliko število dobaviteljev ali pa so ti ponujali prav tako 
pomanjkljivo kakovost. Podjetij tudi ni skrbelo, ali so njihovi kupci zadovoljni ali ne. 
Danes pa se jih večina trudi, da bi svoje kupce zadržala. Dejstvo je, da pridobitev 
novega kupca stane petkrat več kot je strošek zadržanja in razveselitve starega. Žal se 
klasična teorija in praksa trženja osredotočata na umetnost pridobivanja novih kupcev, 
ne ukvarjata pa se s tem, kako obdržati kupce. Poudarek je na ustvarjanju poslov in ne 
odnosov (Kotler 1998, 47). 

Damjan in Možina (1999, 144) zvestobo opredeljujeta kot eno od človekovih 
čustev, ki pomeni pripadnost neki ideji, človeku in predmetu.  

Zvesti potrošnik je tisti, ki (Musek Lešnik 2007, 25):  

− se redno vrača v prodajalno oziroma k podjetju ali znamki; 
− pretežen del svojih nakupov opravi v isti prodajalni oziroma pri istem podjetju 

ali kupuje isto blagovno znamko; 
− daje podjetju oziroma blagovni znamki prednost pred konkurenco; 
− se že dlje časa vrača in se ne pusti premotiti marketinškim vabam konkurence; 
− je pripravljen prodajalno, podjetje oziroma znamko priporočiti drugim. 
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3.3.1 Različno razumevanje zvestobe 

Razumevanje pomena zvestobe v podjetjih determinirajo na tri različna pojmovanja 
(Musek Lešnik 2007, 25). 

1. Zvestoba kot pozitivna naravnanost, ki lahko vodi v globlji odnos potrošnika do 
podjetja oziroma blagovne znamke. 

Najbolj je razširjeno prepričanje, da se lahko prava zvestoba razvije le na podlagi 
pozitivnih stališč, naravnanosti in predanosti. V skladu s tem je zvestoba skupek močnih 
stališč in pozitivnih prepričanj na eni ter vpliva pomembnih oseb, skupnosti in pozitivne 
identitete podjetja ali blagovne znamke podjetja na drugi strani. Izkušnje in raziskave 
kažejo na to, da je zvestoba, ki temelji na pozitivnih stališčih, povezana s povečevanjem 
dobička: čustveno navezani potrošniki ne le trošijo več in večkrat, temveč tudi hitreje 
preslišijo ponudbo konkurence. 

Slika 3.3 Čustvena zvestoba 

Močna stališča in pozitivna 
razmišljanja 

Vpliv pomembnih drugih oseb, 
skupnosti in pozitivne identitete 

Čustvena zvestoba 
 

Vir: Musek Lešnik 2007, 25. 

2. Zvestoba kot izraženo vedenje (na primer vzorec zadnjih nakupov) 

Drugo pojmovanje poveže zvestobo z vedenjem. Zvestobo naj bi potrjevali vzorci 
vedenja, motivi in pripadnost pa naj bi bili drugotnega pomena. Po tem razumevanju je 
le malo potrošnikov povsem 'monogamnih' (sto odstotno zvestih enemu podjetju ali 
blagovni znamki) ali povsem 'promiskuitetnih' (brez zvestobe do podjetja ali blagovne 
znamke). Večina potrošnikov je 'poligamnih', torej zvestih naboru določenemu nizu 
podjetij oziroma znamk znotraj posamezne kategorije blaga in storitev. To pojmovanje 
poudarja pomen trdih podatkov (tržni deleži, ponavljajoče se nakupovanje), ne mehkih 
vidikov potrošnikovega doživljanja. Vzorci opaznega vedenja so pojasnjeni z 
verjetnostnimi modeli – potrošniki naj bi izbrali določena podjetja oziroma znamke po 
nizu poskusov, ki dajejo različno zadovoljive izkušnje. Zvestoba je plod ponavljajočega 
zadovoljstva, ki posledično sproži slabotno privrženost. Potrošnik se vrača k podjetju 
oziroma blagovni znamki, ne zaradi močnih pozitivnih stališč ali naklonjenosti, temveč 
bolj zato, ker iskanje alternativ ni vredno časa in energije. 
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Slika 3.4 Vedenjska zvestoba 

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 26. 

3. Zvestoba kot rezultat vmesnih spremenljivk med stališči in vedenjem (med 
katerimi so v ospredju osebnostne značilnosti potrošnika in/ali nakupna situacija) 

Tretje pojmovanje pomeni, da se zvestobo lahko najbolje pojasni z upoštevanjem 
vmesnih spremenljivk med stališči in vedenjem. To naj bi bile na eni strani značilnosti 
in okoliščine potrošnika, na drugi pa nakupne navade. Tudi še tako močna naklonjenost 
podjetju ali blagovni znamki naj bi imela le omejeno moč napovedovanja 
potrošnikovega naslednjega nakupa, brez upoštevanja osebnih (subjektivna vrednost 
nakupa, časovna stiska) in situacijskih dejavnikov (dosegljivost, aktualne akcijske 
ponudbe, namen nakupa). 

Slika 3.5 Zvestoba kot rezultat vmesnih spremenljivk med stališčem in 
vedenjem 

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 27. 

3.3.2 Vrste zvestobe 

Zvestoba potrošnika se kaže na dveh ravneh (Musek Lešnik 2007, 28). 

Vedenjska raven 

Vedenjsko zvestobo izraža večkratno potrošnikovo vračanje k podjetju. Ta zvestoba 
je velikokrat povezana s pozitivnimi občutki do podjetja, naklonjenostjo, lahko pa je 
tudi posledica drugih dejavnikov (bližina prodajalne). Podjetja večji pomen dajejo prav 
vedenjskemu vidiku zvestobe, saj vračanje potrošnikov razumejo kot očitno merilo 
svojega uspeha. Vedenjski vidik zvestobe je lažje meriti kot čustveno zvestobo z merili, 

Nakupna situacija, 
okoliščine, iskanje 

različnosti … 

… in nakupna situacija, 
okoliščine, iskanje 

različnosti …

… skupaj določajo 
potrošnikove odločitve. 

Zadovoljive izkušnje in 
relativno nizka stopnja 

privrženosti. 

Opaženo vedenje in 
navade Vedenjska zvestoba, ki se običajno pokaže 

kot deljena zvestoba več podjetjem oziroma 
blagovnim znamkam. 
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kot so: odstotek potrošnikov, ki kupujejo v podjetju, pogostost nakupov na 
posameznega potrošnika, odstotek potrošnikov, ki se vračajo, odstotek tistih, ki vse 
svoje nakupe opravijo v podjetju in odstotek potrošnikov, ki del nakupov opravijo v 
podjetju, v prodajalni, vendar kupujejo tudi drugje. Zgolj vedenjska zvestoba ne 
zagotavlja, da potrošnik ne bo brez oklevanja šel drugam, če mu konkurenca ne bo 
ponudila primerno vabo. Vedenjska zvestoba ima torej omejeno moč napovedovanja 
prihodnjega vedenja potrošnikov: ne omogoča ločevanja med vedenjem, ki je rezultat 
oportunizma, navade in priročnosti, in tistim, pri katerem gre res za tesnejšo navezanost. 

Čustvena raven 

Čustvena zvestoba zajema potrošnikova čustva, občutke, naravnanost in stališče do 
podjetja. Sestavljata jo dve pomembni dimenziji: pozitivni občutki do podjetja in želja 
po ohranjanju odnosa. Čustvena zvestoba vključuje zavestno potrošnikovo odločitev za 
vračanje k podjetju, ki temelji na pozitivnih stališčih in naklonjenosti, zato se lahko zelo 
razlikuje od vedenjske – potrošnik je hkrati navezan na več podjetij oziroma blagovnih 
znamk. Nekateri zatrjujejo, da je edina prava zvestoba tista, ki jo zaznamuje občutek 
pripadnosti podjetju ali blagovni znamki in da zgolj ponavljajoče se vedenje ne izraža 
zvestobe. Prava zvestoba je preplet tako psiholoških dejavnikov kot tudi vedenjskega 
vzorca. Pri njej je nujno prisotna čustvena komponenta (navezanost na izdelek, 
blagovno znamko, podjetje), zato je ne gre zamenjati s ponavljajočim se nakupnim 
vedenjem. Sama vedenjska zvestoba brez čustvene komponente je bistveno manj 
stabilna; potrošnik se vrača le zaradi navade, udobja, svoje vedenje pa lahko spremeni, 
če mu konkurenca ponudi dober razlog za to. Prava čustvena zvestoba je posledica 
prepričanja, da je podjetje s svojimi prednostmi in lastnostmi enkratno ali vsaj eno od 
redkih med ostalimi.  

Možen pa je tudi en vidik zvestobe brez drugega, kjer gresta vedenjska in čustvena 
vidika bolj kot ne z roko v roki. Zato ni tako pomembno iskanje razmerja pomembnosti 
med njima. Za podjetje, ki želi doseči, da se bodo potrošniki tako navezali nanj kot tudi 
vračali, je pomembnejše razumevanje sovplivanja vedenjske in čustvene zvestobe na 
njihovo vedenje (Musek Lešnik 2007, 29). 

3.3.3 Odnos med čustveno in vedenjsko zvestobo 

Musek Lešnik (2007, 30) meni: 

»Čustvena in vedenjska zvestoba sta povezani: čustvena komponenta pomembno 
oblikuje vedenjske izraze zvestobe. Bolj kot narašča čustvena zvestoba potrošnika do 
podjetja oziroma blagovne znamke, bolj se bo to izrazilo na njegovem vedenju.« 
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Avtor tudi ugotavlja, da je lažje vplivati na posamezna vedenja potrošnikov kot na 
težje dosegljiva čustva, zato se v podjetjih osredotočajo na trde strategije, ki 
kratkoročno vplivajo na vedenje (Musek Lešnik 2007, 30). 

Če drži linearna zveza med čustveno in vedenjsko zvestobo se zdi bolje energijo 
osredotočiti na vedenjske potiske, kot da bi isti rezultat poskušali doseči prek načrtnega 
poviševanja čustvene zvestobe (Musek Lešnik 2007, 30). 

Slika 3.6 Linearen odnos med čustveno in vedenjsko zvestobo 

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 30. 

Ker pa je odnos med njima prej eksponenten, lahko relativno majhni premiki na 
področju čustvene zvestobe (pri potrošnikih, ki so naklonjeni podjetju) povzročijo 
velike spremembe na vedenjskem področju (Musek Lešnik 2007, 30). 

Eksponenten odnos med čustveno zvestobo in vedenjem potrošnikov lahko pomeni, 
da potrošniki z najvišjo stopnjo zvestobe pri podjetju kupujejo občutno več kot tisti z le 
nekoliko nižjo stopnjo zvestobe. Torej lahko energija, ki jo podjetje vloži v 
zagotavljanje in spodbijanje čustvene zvestobe, daje bistveno boljše rezultate kot tista, 
ki jo usmerijo zgolj k vplivanju na vedenje (Musek Lešnik 2007, 30). 

21 



Zadovoljstvo in zvestoba  

Slika 3.7 Eksponenten odnos med čustveno in vedenjsko zvestobo 

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 32. 

3.4 Odnos med zadovoljstvom in zvestobo 

Dejstvo je, da sta zadovoljstvo in zvestoba medsebojno povezana. Odnos med 
zadovoljstvom in zvestobo obravnavamo kot vzrok – posledica. Zadovoljen potrošnik 
naj bi bil zvest potrošnik. Nezadovoljni potrošniki se prej odločijo za prekinitev odnosa 
s podjetjem kot zadovoljni. Zadovoljni potrošniki se večkrat vračajo kot nezadovoljni. 
Vendar pa vsi nezadovoljni ne odidejo drugam in vsi zadovoljni ne ostanejo zvesti. 
Odnos med zadovoljstvom in zvestobo je torej bolj zapleten, saj nanj vpliva več 
dejavnikov in ga zato ne moremo prikazati s preprosto grafiko, grafična ponazoritev 
odnosa pa bolj sledi eksponentni krivulji kot grafični.  

Linearno razumevanje povezanosti med zvestobo in zadovoljstvom 

Na neupravičenost linearnega povezovanja zadovoljstva in zvestobe kažejo 
naslednji podatki (Musek Lešnik 2007, 49): 

− včasih učinek, ki presega pričakovanja, zelo malo vpliva na nadaljnje vedenje, 
učinek pod pričakovanji pa ima lahko uničujoče posledice za nadaljnji odnos s 
potrošnikom; 

− pomik večje skupine potrošnikov iz kategorije 'nekoliko nezadovoljni' v 
kategorijo 'nekoliko zadovoljni' se zelo malo pozna pri njihovem vračanju; 
zmanjšanje števila 'zelo nezadovoljnih' pa ima lahko ogromen učinek, enako 
tudi pomik dela potrošnikov iz skupine 'dokaj zadovoljnih' med 'izjemno 
zadovoljne'; 

− v raziskavah je povprečno več kot 80 ali celo 90 % potrošnikov zadovoljnih ali 
celo zelo zadovoljnih, odstotek zvestih potrošnikov pa je bistveno manjši; 

− 40 % zadovoljnih potrošnikov je pripravljenih takoj zamenjati podjetje, če je 
alternativa le dovolj vabljiva; 
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− delež potrošnikov, ki kupujejo hrano pri različnih trgovcih v različnih državah, 
dosega do 85 %, delež potrošnikov, ki kupujejo gorivo različnih blagovnih 
znamk, pa celo 95 %; 

− po zamenjavi blagovne znamke ali podjetja 65 do 85 % potrošnikov izjavlja, da 
so bili tudi prej zadovoljni, pa so kljub temu odšli drugam; 

− v določenih okoliščinah je lahko zvest tudi nezadovoljen potrošnik, še posebej, 
če je zanj zaznan strošek prebega drugam previsok oziroma je zaznana 
kakovost prenizka. 

Slika 3.8 Linearno razumevanje povezanosti med zvestobo in zadovoljstvom  

 

Vir: Musek Lešnik 2007, 49. 

Eksponentno razumevanje povezanosti med zvestobo in zadovoljstvom  

O eksponentnem odnosu med zadovoljstvom in zvestobo veliko pove vedenje 
potrošnikov. Verjetnost zamenjave podjetja eksponentno narašča z upadanjem 
zadovoljstva. Med zelo zadovoljnimi kupci jih le majhen odstotek odide drugam. 
Zvestoba ni le posledica zadovoljstva, temveč tudi delovanja drugih dejavnikov, ki 
vplivajo na to, ali se bo potrošnik vračal ali pa bo šel drugam. Odnos med 
zadovoljstvom in zvestobo ni konstanten; nanj vplivajo dejavniki, kot so osebna 
vpletenost, osebnostne značilnosti in situacijski dejavniki. Pri odnosu med 
zadovoljstvom in zvestobo je povezava bolj neposredna in močnejša, ko ima 
zadovoljstvo čustveni naboj in takrat, ko zadovoljstvo preraste v čustveno izkušnjo 
(Musek Lešnik 2007, 50). 
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Slika 3.9 Eksponentno razumevanje povezanosti med zvestobo in 
zadovoljstvom 

 
 

Vir: Musek Lešnik 2007, 32. 

3.5 Kako se osredotočiti na zadovoljstvo in zvestobo 

Mnogi pristopi in programi zvestobe, ki jih podjetja razvijajo za spodbujanje 
odnosov s potrošniki, nagovarjajo napačne potrošnike, tiste, ki so nagnjeni k temu, da 
pobegnejo h konkurenci. Podjetje je pri uravnavanju odnosov s potrošniki toliko bolj 
uspešno, kolikor bolje jih razume. Če želi razumeti njihovo vedenje, mora najprej 
razumeti, da (Musek Lešnik 2007, 15): 

− je vedenje motivirano, 
− vključuje različne aktivnosti, 
− gre za proces, 
− se spreminja v času in zapletenosti, 
− vključuje različne vloge, 
− nanj vplivajo zunanji dejavniki, 
− se razlikuje med ljudmi. 

Z vidika zadovoljstva in zvestobe potrošnike razvrščamo v tri skupine (Musek 
Lešnik 2007, 15):  

− nezadovoljne, 
− zadovoljne, 
− zveste. 

Nezadovoljni potrošniki so tisti, ki jim večina podjetij namenja bistveno manj 
pozornosti, kot bi bilo to primerno. Razlogov za to je več (Musek Lešnik 2007, 15): 

− Nezadovoljnih potrošnikov je vedno več kot se zdi iz pritožb, ki jih naslovijo 
na podjetja. Na vsakega potrošnika, ki se pritoži, jih v povprečju pride še 25 
tistih, za katere v podjetju ne vedo, da so nezadovoljni. 
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− Povprečno podjetje letno izgubi 20 % svojih potrošnikov, glavni razlog je prav 
nezadovoljstvo. 

− Več kot 90 % zelo nezadovoljnih potrošnikov se nikoli več ne vrne. 
− Zelo nezadovoljen potrošnik v povprečju svojo izkušnjo pove 8 do 16 drugim 

ljudem, medtem ko celo najbolj zadovoljen potrošnik deli izkušnjo v povprečju 
le s petimi do šestimi osebami.  

− Odvisno od področja in dejavnosti so stroški za pridobivanje novega potrošnika 
lahko do šestkrat večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu potrošniku. 
Običajno je ceneje prepričati nezadovoljnega potrošnika, da ostane, kot 
pridobiti novega. 

− Zmanjšanje števila odhodov potrošnikov zgolj za 5 % lahko vpliva na 25 do 
85 % višji dobiček. 

S potrošniki se je smiselno predvsem ukvarjati, saj je številna nezadovoljstva z 
učinkovitim odzivom mogoče spremeniti v pozitivno izkušnjo. Hitro ukrepanje in hiter 
odziv lahko povzroči, da se vrne 85 % potrošnikov, ki bi zaradi negativne izkušnje sicer 
odšli drugam. 

Zadovoljni potrošniki so skupina, od katere podjetje največkrat pričakuje preveč. 
Zgolj zadovoljstvo še ni zagotovilo, da se bo potrošnik vračal; zadovoljen kupec še ni 
zvest kupec. Previsoka pričakovanja lahko vodijo v razočaranje in občutek nemoči. 
Eden od razlogov za razočaranje je preprostejša merljivost zadovoljstva od zvestobe, pri 
čemer podjetja podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnikov za merjenje zadovoljstva, 
obravnava premalo kritično. Drugi razlog pa tiči v različnem razumevanju pomena 
zadovoljstva. Visoka stopnja zadovoljstva potrošnikov, ki ga podjetje razume kot velik 
dosežek, je lahko zanje nekaj samoumevnega. Potrošniki pač pričakujejo in želijo 
pozitivno izkušnjo. Med stopnjo zadovoljstva in vračanjem potrošnikov ni linearne 
povezave, 65 do 85 % prebeglih potrošnikov je bilo zadovoljnih. 

Zvesti potrošniki so skupina, po kateri podjetja najbolj hrepenijo in si jih najbolj 
želijo. Zagotavljajo stalen prihodek, stroški njihovega nagovarjanja pa so nekajkrat nižji 
od stroškov za pridobivanje novih kupcev. Zato podjetja tej skupini namenjajo bistveno 
več pozornosti. Zaradi njih razvijajo različne strategije za prepoznavanje, poglabljanje, 
ohranjanje in širjenje odnosov z najpomembnejšimi, rednimi in zvestimi potrošniki. S 
strategijami in programi zvestobe želijo podjetja vplivati na dvig zvestobe potrošnikov 
in njihovo pogosto vračanje.  

Takšni sistematični marketinški pristopi temeljijo na prepričanju (Musek Lešnik 
2007, 15): 

− da so se potrošniki pripravljeni navezati na podjetje oziroma blagovno znamko; 
− da je določen odstotek teh potrošnikov nagnjen k navezovanju trajnih odnosov; 
− da so ti potrošniki zelo donosna skupina; 
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− da lahko podjetje sistematično vpliva na dvig njihove zvestobe. 

Slika 3.10 Poenostavljen model vedenja različnih skupin potrošnikov 

 
 

Vir: Musek Lešnik 2007, 15. 

Namen programov zvestobe in drugih strategij za upravljanje odnosov je navadno 
slediti dvema ciljema (Musek Lešnik 2007, 15): 

− pospeševanje prodaje z zviševanjem frekvence nakupov in širjenjem obsega 
nabora kupljenih izdelkov oziroma storitev; 

− ohranjanje baze obstoječih potrošnikov s še tesnejšim povezovanjem in 
vzdrževanjem vezi ter spodbujanjem njihovega vračanja z namenom 
preprečitve prebega h konkurenci.  

3.6 Nezadovoljstvo  

Nezadovoljstvo lahko negativno vpliva na podjetje in njegove potrošnike. 
Nezadovoljstvo neposredno vpliva tudi na poslovanje podjetja. Če nezadovoljni 
potrošniki odidejo, z njimi odide tudi njihov denar. Vpliv nezadovoljstva je še večji, če 
upoštevamo potencialno izgubo tistih, ki jim nezadovoljni potrošniki opišejo neprijetno 
izkušnjo (Musek Lešnik 2007, 28). 

Vzroki za nezadovoljstvo so zelo različni. Najsplošnejši vzrok zanj je razlika med 
pričakovano in dejansko izkušnjo, ko potrošnik zazna, da je dobil manj od 
pričakovanega. To se nanaša na kakovost blaga in storitev, medsebojne odnose in težave 
v splošnem odnosu podjetja do potrošnika. Nezadovoljstvo je posledica vsote več 
dejavnikov, zaradi katerih vtis neizpolnjenih pričakovanj preglasi pozitivne vidike 
izkušnje, s katerimi je potrošnik zadovoljen. Za podjetja so posebno problematična 
ponavljajoča se nezadovoljstva. Slednja se združujejo v splošni vtis nezadovoljstva in 
neizpolnjenih pričakovanj. Za podjetja je nezadovoljstvo pomembno, ker se izraža na 
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cel niz različnih načinov. Ti izrazi so odvisni od vzrokov za nezadovoljstvo in 
spremljajočih čustev oziroma občutkov (Musek Lešnik 2007, 30).  

Slika 3.11 Neuspešna interakcija 

 
 

Vir: Musek Lešnik 2007, 30. 

Potrošniki nezadovoljstvo izražajo na različne načine (Musek Lešnik 2007, 31): 

− ne storijo nič, 
− prekinejo odnos s podjetjem, 
− negodujejo oziroma govorijo o negativni izkušnji drugim, 
− aktivno iščejo rešitev/se pritožujejo v podjetju, 
− pritožbo naslovijo drugam. 

Tabela 3.2 Vedenje različnih skupin potrošnikov pri merjenju zadovoljstva 

Skupina Pričakovano vedenje pri odgovarjanju na anketo 

Zelo zadovoljni 
potrošniki 

Si vzamejo čas in izrazijo visoko zadovoljstvo 

Dokaj zadovoljni 
potrošniki 

Si vzamejo čas in izrazijo zadovoljstvo ali visoko 
zadovoljstvo 

Zadovoljni potrošniki Izrazijo zadovoljstvo 

Potrošniki z mešanimi 
občutki 

Izrazijo nevtralen vtis ali zadovoljstvo 

Nezadovoljni potrošniki Nemotivirani za anketo na hitro izrazijo zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo, bolj motivirani jasno izrazijo 
nezadovoljstvo 

Zelo nezadovoljni 
potrošniki 

Po negativni izkušnji velikokrat nimajo motiva za njeno 
podoživljanje in ne odgovarjajo, včasih glasno izrazijo 
nezadovoljstvo 

Vir: Musek Lešnik 2007, 31. 
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3.6.1 Odziv na nezadovoljstvo in pritožbe potrošnikov 

Zbiranje informacij o zadovoljstvu odjemalcev ni dovolj, pomembno je, kaj 
podjetje z njimi naredi. Pridobljene informacije opozarjajo na pomanjkljivosti, ki jih 
morajo v podjetju popraviti, odpraviti in povečati zadovoljstvo odjemalcev.  

Musek Lešnik (2007, 33) pravi:  

»Podjetje se mora na pritožbe čim bolj ustrezno odzvati ter popraviti napake ali škodo, 
ki so jo utrpeli potrošniki. Učinkovit odziv na pritožbe je pomemben tudi zato, ker se 
večkrat pritožijo tisti potrošniki, ki jim ni vseeno za podjetje in odnos, pri katerih lahko 
neukrepanje ali nespretno reševanje pritožbe povzroči toliko večjo škodo. Odziv na 
pritožbo mora biti sočuten, hiter in iskren, da potrošniku pove, kako pomemben je za 
podjetje. Bolj ko pri tem podjetje preseže pričakovanja, bolj vpliva na njegovo prihodnje 
vedenje (do 70 % potrošnikov, ki so se pritožili, se vrne, če podjetje reši njihovo pritožbo; 
če je rešitev hitra, se njihovo število povzpne do 95 %).« 

Musek Lešnik (2007, 34) tudi ugotavlja, da se reševanje nezadovoljstva ne sme 
osredotočiti na to, kdo ima prav, potrošnik ali podjetje. Potrošniki občutek 
nezadovoljstva doživljajo zelo resnično in kakršno koli dokazovanje, da se motijo, bi 
ogrozilo odnos. Za ustrezen odziv na nezadovoljstvo je pomembno, da najprej 
poskušamo ujeti, šele nato razumeti. Znižati moramo ovire in poiskati razloge, zaradi 
katerih velik del potrošnikov nezadovoljstvo ne izrazi na glas. Bolj kot jim bo pomagalo 
izraziti morebitno nezadovoljstvo, več možnosti bo za pozitivne rešitve problemov. 
Zavedati se moramo, da je potrošnik, ki se pritoži, bolj motiviran za dolgotrajni odnos 
kot tisti, ki se ne pritoži. Potrošnik, ki je sprva nezadovoljen, je po ustrezni rešitvi 
problema toliko bolj zadovoljen, da se bo še pogosteje vračal kot potrošnik, ki je bil že s 
samo izkušnjo sicer zadovoljen, vendar z manjšim čustvenim vložkom. Kar 70 % 
nezadovoljnih potrošnikov se vrne, če je bila njihova pritožba ustrezno rešena. 

3.6.2 Načini reševanja nezadovoljstva in pritožb 

Odzivi na pritožbe odjemalcev se med podjetji zelo razlikujejo. Pri izbiri načina 
reševanja nezadovoljstva in pritožb je treba upoštevati, da se odjemalci počutijo cenjene 
in zadovoljne. Če se podjetje učinkovito odzove in pri tem pokaže skrb za potrošnika, 
zadovoljstvo lažje spremeni v pozitivno izkušnjo.  

Med različnimi možnimi odzivi na nezadovoljstvo in na sprožanje pozitivnih 
občutkov najbolj vplivata (Musek Lešnik 2007, 35): 

− opravičilo 
Opravičilo pokaže, da se podjetje zaveda in prizna odgovornost za neprijetno 
izkušnjo. Dokaže, da pritožbo jemlje resno in se je bo potrudil rešiti v 
potrošnikovo korist. Najbolj učinkovito je osebno opravičilo.  
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− pojasnilo 
Učinkovit odziv na nezadovoljstvo je tudi podrobno pojasnilo problema. Z 
njim podjetje pokaže, da se zaveda težave in se jo trudi odpraviti. Ustrezno 
pojasnilo pozitivno vpliva na potrošnikovo zadovoljstvo, prihodnje nakupe in 
pripovedovanje o doživeti pozitivni izkušnji.  

Drugi dejavniki, ki vplivajo na izboljšanje odnosa potrošnika do podjetja, so Musek 
Lešnik (2007, 35): 

− trud – na potrošnika pozitivno vpliva tudi trud ljudi v podjetju, ki si 
prizadevajo odpraviti problem; trud je kazalnik, ki ga podjetja pripisuje odnosu 
z njim; 

− hitrost – pomemben je takojšen odziv na potrošnikovo zadovoljstvo; hitrost, s 
katero se podjetje odzove na potrošnikovo stisko, je zanj kazalnik pomena, ki 
ga pripisuje odnosu z njim; 

− spokoritev – ko podjetje prevzame krivdo za potrošnikovo nezadovoljstvo, s 
tem potrdi njegovo samovrednotenje; vendar je zgolj prevzem krivde za 
problem manj učinkovit odziv, če mu ne sledi dejanska rešitev problema v 
potrošnikovo korist; 

− podpora – podjetje s prijaznim in odprtim sistemom za naslavljanje pritožb 
potrošnikom sporoča, da so njihovi občutki pomembni; 

− pozornost – spoštovanje, uglajenost, empatija in pripravljenost prisluhniti 
pozitivno vplivajo na potrošnikove občutke ob sporočanju nezadovoljstva.  
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4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV 

Kupci so zadovoljni, kadar se njihova pričakovanja izpolnijo, in se veselijo, kadar 
so njihova pričakovanja presežena. Zadovoljni kupci ostanejo zvesti dalj časa, kupijo 
več, so manj občutljivi na ceno in imajo dobro mnenje o podjetju. Če podjetja želijo 
ustvariti zadovoljnega kupca, morajo upravljati svojo verigo vrednosti in celoten sistem 
tako, da bo kupec vedno v središču pozornosti. Cilj podjetja ni le pridobiti kupce, 
ampak, kar je še bolj pomembno, jih tudi obdržati (Kotler 1998, 60). 

Zaradi vse večje konkurence na trgu in vse bolj zahtevnih uporabnikov postaja skrb 
za stranke čedalje pomembnejša. Podjetja se zato vedno pogosteje odločajo za merjenje 
zadovoljstva strank, saj lahko le na podlagi zanesljivih podatkov pripravijo učinkovite 
programe za izboljšanje zadovoljstva. Podjetja morajo spremljati in meriti uporabnikovo 
zadovoljstvo, kajti le tako vedo, če so ti zadovoljni. Če niso, morajo najti vzrok za to in 
razmisliti, kako popraviti svoje napake.  

4.1 Metode merjenja zadovoljstva odjemalcev 

Po Kotlerju (1998, 41–42) so metode merjenja zadovoljstva naslednje: 

Sistem pritožb in predlogov 

Pomembno je, da podjetje poenostavi sistem, po katerem lahko kupci dajejo 
pripombe, pohvale, pritožbe, predloge, kar pripomore k temu, da se podjetje teh pohval 
in pritožb zaveda in jih skuša odpraviti, kar pripelje k večjemu zadovoljstvu. Poleg 
knjige pohval in pritožb se uporabljajo tudi številne brezplačne telefonske linije, prek 
katerih kupci svetujejo, sprašujejo in se pritožijo. Takšen pretok informacij prinese 
podjetjem veliko novih idej in kritik ter jim omogoči hitrejše reševanje problemov 
(Kotler 1998, 41). 

Anketa o zadovoljstvu kupcev 

Spremljanje zadovoljstva kupcev s knjigo pritožb in pohval ni dovolj, kajti kupci 
niso nezadovoljni z vsakim nakupom. Pogosto imajo občutek, da so njihove pritožbe 
nepomembne in nespametne ter da s pritožbo ne bodo ničesar dosegli. Bistveno boljša 
metoda za merjenje zadovoljstva kupcev so občasne ankete. Anketiranje lahko poteka 
prek telefona, pošte, telefaksa, elektronske pošte in osebno. Podjetja pošljejo ali 
razdelijo vprašalnike naključno izbranim kupcem in tako ugotovijo, kaj si ti mislijo o 
različnih vidikih njihovega delovanja in skušajo pridobiti mnenje o izdelkih in ponudbi. 
Vsak od načinov spraševanja pa ima svoje prednosti in slabosti. Pri osebnem (ustnem 
spraševanju) dobimo veliko število odgovorov in lahko postavimo tudi podvprašanja, ki 
jih kasneje vključimo v anketo. Tudi telefonsko anketiranje je hitro in poceni. Pri 
pisnem anketiranju pa je prednost v tem, da je prostorska oddaljenost nepomembna in 
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ne zahteva navzočnosti spraševalca pri izpolnjevanju ankete. Seveda imajo ti načini 
anketiranja tudi pomanjkljivosti. Pri osebnem anketiranju so veliki stroški, potreben je 
tudi ustrezno usposobljen kader. Če ni zagotovljena anonimnost anketiranca, ta na 
vprašanja ne odgovarja iskreno. Pomanjkljivost telefonskega anketiranja je, da lahko 
anketiramo le osebe, ki imajo telefonski priključek. Za pisno anketiranje pa je značilna 
majhna odzivnost, številni prejemniki raje anketo odvržejo v koš za smeti, kot da bi jo 
izpolnili. 

Kotler (1998, 42) meni, da kupčevo zadovoljstvo lahko izmerimo na več načinov: 

− neposredno izraženo zadovoljstvo (izmerimo ga neposredno z vprašanjem o 
zadovoljstvu), 

− izpeljano nezadovoljstvo (kaj so pričakovali od določene lastnosti in kaj so 
dobili), 

− analiza problema (kupce prosimo, da naštejejo probleme, ki so jih imeli s 
ponudbo in predlagajo izboljšave), 

− pomembnost/uspešnost izdelka (anketirance prosimo, da razvrstijo posamezne 
elemente ponudbe glede na njihovo pomembnost in uspešnost organizacije pri 
izpeljavi vsakega posameznega elementa). 

Namišljeno nakupovanje 

Za to metodo je značilno, da podjetje najame ljudi, ki se pretvarjajo, da so 
potencialni kupci ter nato poročajo o dobrih in slabih izkušnjah pri uporabi storitev ali 
nakupu izdelka. Namišljeni odjemalci lahko v podjetju sprožijo tudi konflikte, da 
ugotovijo, kako dobro se osebje znajde v določeni situaciji. Primer takšne metode je 
telefonsko poizvedovanje, ko vodilni delavec telefonira v lastno podjetje, postavlja 
vprašanja in se pritožuje, da ugotovi, kako se osebje odziva in vodi telefonske pogovore 
(Kotler 1998, 42). 

Analiza izgubljenih kupcev  

Značilnost te metode je, da podjetje vzpostavi stik s kupci, ki so prenehali kupovati 
pri njih oziroma so dobili drugega dobavitelja. S tem poskušajo izvedeti, zakaj se je to 
zgodilo. Pri tem izvejo za vzroke nezadovoljstva in prenehanja izkoriščanja storitve ter 
njihova pričakovanja, želje in zahteve.  

4.2 Merjenje zadovoljstva s storitvami 

Merjenje zadovoljstva s storitvami se bistveno razlikuje od merjenja zadovoljstva z 
izdelki, saj so storitve procesi, sestavljeni iz dejavnosti, v katerih ponavadi sodelujejo 
tudi porabniki. Medtem ko na zadovoljstvo z izdelki vplivajo le sestavine samega 
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izdelka (tehnična kakovost), na zadovoljstvo s storitvami vplivajo tudi procesne 
sestavine (funkcionalna kakovost), ki so za stranke tudi najpomembnejše. 

Zaradi neoprijemljivosti procesnih sestavin storitev ne znajo jasno opredeliti, kaj 
vse vpliva na zadovoljstvo. Hkrati imajo zaposleni v podjetju pogosto drugačne 
predstave o samih dejavnikih in njihovi pomembnosti kot pa uporabniki storitev. 
Medtem ko zaposleni menijo, da na zadovoljstvo strank najbolj vpliva profesionalnost 
in sposobnost zaposlenih, so za stranke pomembnejši dejavniki funkcionalne kakovosti, 
še zlasti tisti, ki se nanašajo na zanesljivost in zaupanje. Zelo pomembna je tudi izbira 
pravega merilnega instrumenta, ki je poleg vsebine vprašanja odvisen tudi od metod 
statistične analize, s katerimi bomo zbrane podatke analizirali. Medtem ko pri merjenju 
zadovoljstva z izdelki merimo zadovoljstvo z njegovo obliko, uporabno vrednostjo, 
funkcionalnostjo itd. pa pri merjenju zadovoljstva s storitvami merimo profesionalnost 
in usposobljenost zaposlenih, odnos zaposlenih do strank (prijaznost in uslužnost, 
individualna pozornost, razlaga storitve ...), odzivnost, prilagodljivost, dostopnost 
zaposlenih, zanesljivost in zaupanje (izpolnjevanje obljub, točnost in natančnost 
storitve), reševanje težav (samoiniciativno odpravljanje napak, svetovanje), ugled in 
kredibilnost (ugled organizacije, zaupanje podjetju, izkušnje podjetja), okolje (izkušnje 
z drugimi ponudniki, potrebe porabnikov, komuniciranje). Seznam vseh teh dejavnikov 
nam je v pomoč pri ugotavljanju kakovosti posamezne storitve (Ivanuša 2008). 

4.3 Napake pri merjenju zadovoljstva 

Pri merjenju zadovoljstva je zelo pomembno, da podjetje zajame ključna področja 
in dejavnike, ki so pomembni za zadovoljstvo potrošnikov. Največja težava pri merjenju 
zadovoljstva je, da se podjetja zanesejo na površno pripravljene in slabe podatke iz 
različnih anket ter vprašalnikov. Tako naredijo več škode kot koristi, predvsem pa 
energijo podjetja usmerjajo k napačnim rešitvam problema. Nekatere pogoste napake 
pri merjenju zadovoljstva so (Musek Lešnik 2007, 38): 

− ad-hoc instrumentarij za merjenje zadovoljstva po določenem viru (priročniki, 
vprašalniki), ki ga za podjetje pripravi nekdo od zunaj brez poznavanja 
okoliščin podjetja; 

− podjetje se osredotoči zgolj na podatke o zadovoljstvu potrošnikov, ne pa tudi 
na podatke o nezadovoljstvu; 

− podjetje se zadovolji s površinskimi podatki, namesto, da bi šlo globlje ter 
raziskalo vzroke za nezadovoljstvo in zadovoljstvo; 

− podjetje ne loči različnih skupin potrošnikov in ne nameni posebne pozornosti 
prepoznavanju ter spoznavanju najpomembnejših in ugotavljanju njihovega 
zadovoljstva; 
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− podjetje meče v isti koš zahteve, pričakovanja in želje potrošnikov, čeprav gre 
za kategorije, ki različno vplivajo na njihov nakup ter zadovoljstvo.  

Pri analizi zadovoljstva potrošnikov podjetje pridobi veliko število podatkov, ki se 
zdijo pomembni. V ospredje pride količina in ne kakovost podatkov, kar je narobe. 
Musek Lešnik (2007, 39) navaja več razlogov za napake pri ugotavljanju zadovoljstva. 
Najpogostejše so neizkušenost (v podjetjih se oprimejo rešitev, ki se jim zdijo dobre, 
vendar niso pravilne), neznanje ali strah (zaradi strahu pred neugodnimi podatki pride 
po prikrivanja), olepševanje (imeti dobro podobo o sebi je močan motiv za selektivno 
pozornost na zaželene podatke), podcenjevanje pomena podatkov, ustvarjanje megle (če 
podjetje išče podatke o visokem zadovoljstvu, jih bo tudi dobilo, če merjenje vnaprej 
spremlja prepričanje, da morajo biti potrošniki zadovoljni, bo podjetje hote ali 
nezavedno selektivno izbralo podatke) in različni interesi podjetja ter zunanjih 
svetovalcev, ki zbirajo podatke (cilj podjetja, ki želi pridobiti podatke o zadovoljstvu, ni 
nujno enak ciljem tistih, ki jih zbirajo). 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje Avto Bubnič, Bojan Bubnič, s. p., je družinsko podjetje, ki se ukvarja s 
prodajo in servisiranjem osebnih ter dostavnih vozil Fiat. Nosilec dejavnosti je Bojan 
Bubnič, ki je tudi vodja servisa. V podjetju so zaposleni še trije delavci. Lastnik je 
avtomehanično dejavnost začel opravljati leta 1989. Svojo dejavnost je opravljal v 
mehanični delavnici, ki se je nahajala ob hiši. Z leti je pridobil veliko izkušenj, znanja in 
zvestih strank, leta 1997 pa je postal tudi pooblaščeni serviser za vozila znamke 
Daewoo na Primorskem. 

Z odprtjem Daewoojevega servisa se je obseg dejavnosti povečal. Leta 1999 je 
dobil priznanje za 10-letno opravljanje dejavnosti in sklenil, da bo to še dodatno razširil. 
Zaradi čedalje večjih zahtev po kvalitetnih in sodobnih servisnih storitvah je leta 1999 
začel graditi nov servisno-prodajni center za vozila. Leta 2000 je dejavnost preselil v 
nove prostore in jo razširil s prodajo vozil znamke Daewoo Motor. Zaradi poznejših 
težav podjetja Daewoo Motor je bil ogrožen tudi obstoj dejavnosti, zato se je lastnik 
preusmeril v prodajo vozil evropskih znamk Fiat in Lancia. Podjetje je tako leta 2001 
postalo pooblaščeni serviser in prodajalec vozil znamke Fiat in Lancia ter motornih 
koles Aprilia na Primorskem. 

Leta 2004 si je podjetje pridobilo še status prevzemnega mesta za izrabljena 
motorna vozila. Dejavnost podjetja obsega: trgovino na drobno z motornimi vozili, 
motornimi kolesi, rezervnimi deli in dodatno opremo, posredništvo pri trgovini z 
motornimi vozili ter vzdrževanje in popravila motornih vozil, dodano pa še prevzemno 
mesto za razgradnjo motornih vozil.  

V letih delovanja so si pridobili neprecenljive izkušnje pri komuniciranju s 
porabniki, poslovnimi partnerji in lokalnimi skupnostmi, zato veliko vlagajo v kakovost 
storitev, tehnološko opremo, informacijski sistem ter zaposlene. Izobraževanje slednjih 
je izrednega pomena, saj edino več znanja zagotavlja konkurenčnost, inovativnost in 
posledično obstoj na trgu.  

Poslanstvo podjetja temelji na zadovoljevanju potreb odjemalcev in dolgoročnemu 
partnerstvu. Podjetje prispeva k zadovoljstvu in konkurenčnosti svojih strank. Z visoko 
zmogljivo tehnologijo in strokovnim pristopom zaposlenih si prizadevajo čim bolj 
olajšati delo ter povečati obseg in kakovost storitev.  

Temeljni cilj podjetja je kakovostno zadovoljevanje potreb, ki temeljijo na popolnih 
in kakovostnih storitvah.  

Temeljne vrednote podjetja so:  

− kakovostna komunikacija s strankami, 
− pridobivanje zaupanja strank in gradnja čim bolj pristnih poslovnih odnosov,  
− stalna skrb za vestno izpolnjevanje časovnih rokov popravila,  
− strokovno usposabljanje in motiviranje vseh zaposlenih v podjetju,  
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− nenehna vlaganja v nova znanja in tehnologijo za uspešno rast poslovanja. 

5.1 Analiza SWOT  

Analiza SWOT predstavlja analizo prednosti in slabosti podjetja ter prikazuje 
priložnosti in nevarnosti, ki se lahko pojavijo na trgu. Kratica SWOT je torej sestavljena 
iz začetnih črk angleških besed: S – strengths (prednosti), W – weaknesses (slabosti), O 
– opportunities (priložnosti), T – threats (nevarnosti). 

− Prednosti predstavljajo tisto, kar podjetje opravlja dobro in v čemer je boljše od 
konkurence. 

− Nasprotje so slabosti, ki predstavljajo nekakšno oviro in zmanjšujejo uspešnost 
poslovanja podjetja. 

− Priložnosti nastanejo v širšem okolju podjetja na podlagi sprememb v družbi 
(inflacija, sprememba zakonodaje). 

− Nevarnosti nastanejo, ko okolje postavi različne pogoje in se jim je treba 
prilagoditi. 

Prednosti podjetja: 

− zaloga originalnih rezervnih delov, 
− nova tehnologija, 
− nova znanja, 
− lokacija, 
− zvesti odjemalci, 
− dobro ime na lokalnem nivoju, 
− servis in prodaja na enem mestu, 
− del mreže pooblaščenih serviserjev, 
− kakovost storitve, 
− fleksibilnost, 
− velika prilagodljivost strankam, 
− uveljavljena blagovna znamka. 

Slabosti podjetja:  

− pomanjkljiva organiziranost dela, 
− omejen lastniški kapital, 
− prilagajanje politike vodenja podjetja drugim podjetjem, 
− omejenost ponudbe, 
− neizkoriščenost poslovnih prostorov, 
− premajhna vlaganja v promocijo. 
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Priložnosti podjetja: 

− velika znanja in dolgoletne delovne izkušnje, 
− sodelovanje z drugimi podjetji, 
− nižje nabavne cene rezervnih delov, 
− naklonjenost blagovni znamki, 
− dopolnitev ponudbe, 
− individualna obravnava odjemalcev, 
− stabilno poslovanje podjetja, 
− razvoj novih storitev. 

Nevarnosti podjetja: 

− kapitalsko močnejša konkurenca, 
− nenaklonjenost blagovni znamki, 
− pomanjkanje kadra, 
− dražitev rezervnih delov, 
− stroga zakonodaja, 
− konkurenca iz tujine, 
− padec kupne moči. 

5.2 Analiza konkurence 

Konkurenca je potrebna, učinkovita in zaželena na vsakem trgu. Pri tem je 
ključnega pomena za uspešno gospodarstvo, saj zagotavlja večjo izbiro blaga in storitev, 
cenejše ter kakovostnejše izdelke in storitve. Pomembno je, da konkurenco poznamo in 
jo spremljamo, vendar pa moramo delovati tako, da smo edinstveni. 

Kotler (1998, 225) razlikuje štiri ravni konkurenčnosti: 

− konkurenca na ravni blagovnih znamk: konkurenčna podjetja ponujajo 
podobne izdelke in storitve istim odjemalcem po primerljivih cenah; 

− konkurenca na ravni panoge: konkurenca ponuja enak izdelek; 
− konkurenca na ravni zadovoljevanja potreb: vsi konkurenti so proizvajalci 

izdelkov, ki služijo istemu namenu; 
− splošna konkurenčnost: konkurenti so vsa podjetja, ki si prizadevajo zadovoljiti 

potrebe istih odjemalcev. 

Podjetja s kakovostno ponudbo izdelkov in storitev ter z zadovoljevanjem potreb 
strank ustvarja svoje dobro ime. S tem si zagotavlja obstoj in nadaljnji razvoj podjetja. 
Stranke se redno vračajo, podjetju pa s tem raste dobro ime, utrjuje si tržni delež in 
pridobiva konkurenčno prednost pred ostalimi.  
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Med konkurente v servisni dejavnosti štejemo dve vrsti podjetij. Prva so tista, ki se 
ukvarjajo le s servisiranjem in popravilom vozil. To so večinoma manjše servisne 
delavnice, kjer je zaposlen le en avtomehanik, ki je hkrati tudi nosilec obrti. Ti svojo 
dejavnost opravljajo zgolj za preživetje in predstavljajo zelo majhno konkurenco. Resno 
konkurenco pa predstavljajo podjetja, ki imajo poleg servisne dejavnosti tudi trgovino z 
avtomobili. Poleg tega nudijo še druge poprodajne storitve, kot so na primer kleparstvo, 
ličarstvo in vulkanizerstvo. Ta podjetja ponujajo storitve podobne tem v obravnavanem 
podjetju, zato na tem področju poteka boj za odjemalce. 
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6 TRŽNA RAZISKAVA  

6.1 Načrt raziskave 

Namen raziskave je bilo ugotoviti potrebe odjemalcev, njihove navade in mnenja 
glede opravljene storitve. Skrb za stranke je v storitvenem podjetju namreč čedalje 
pomembnejša. Podjetja se zato vedno pogosteje odločajo za merjenje zadovoljstva, saj 
lahko na podlagi dobljenih podatkov izboljšajo svoje storitve.  

Pri delu sem uporabila metodo anketiranja, s katero raziskujemo in zbiramo 
podatke, informacije, stališča in mišljenja anketirancev.  

Z anketnim vprašalnikom sem zbrala primarne podatke, to je tiste, ki podjetju niso 
bili znani. Anketne vprašalnike sem razdelila 100 odjemalcem storitev podjetja, 
anketiranje pa je potekalo v mesecu oktobru. Anketo sem izvajala v času po opravljeni 
storitvi v obravnavanem podjetju.  

Pozornost sem namenila tudi sestavi ustreznega vprašalnika, saj sem upoštevala 
dejstvo, da mora biti vprašalnik razumljiv, jasen, slediti mora namenu raziskave in 
pritegniti anketirančevo pozornost. Bistvo vprašalnika je v tem, da dobimo podatke na 
najhitrejši in najenostavnejši način. Odločila sem se za kratek in jedrnat vprašalnik, 
vprašanja pa so bila zaprtega tipa. To pomeni, da so bili odgovori na vprašanje že 
podani in so se anketiranci odločali med danimi možnostmi. Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz desetih vprašanj, pri čemer so se tri nanašala na osebne podatke 
anketiranca, ostala pa na zadovoljstvo z opravljeno storitvijo.  

6.2 Analiza in interpretacija rezultatov 

Podatke za analizo rezultatov sem dobila na podlagi vprašalnika o zadovoljstvu 
odjemalcev z opravljeno storitvijo (servisom vozila). Vsem anketirancem je bila 
zagotovljena anonimnost, zato menim, da so njihovi odgovori pristni in resnično 
izražajo njihovo mnenje ter zadovoljstvo. Dobljene rezultate analize bom v nadaljevanju 
tudi grafično prikazala. Vprašanja, ki se nanašajo na anketiranca, so bila zastavljena na 
koncu anketnega vprašalnika, vendar jih bom zaradi večje preglednosti in smiselnosti 
rezultatov predstavila na začetku. 

Opredelitev po spolu 

Anketiranih je bilo 100 ljudi, od tega 25 žensk (25 %) in 75 moških (75 %). 
Podobno razdelitev sem pričakovala, saj tovrstna opravila, kot je popravilo in servis 
avtomobila, običajno prevzamejo moški.  
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Tržna raziskava  

Tabela 6.1 Opredelitev po spolu 

Spol Število 
Ženske 25 
Moški 75 
Skupaj  100 
 

Slika 6.1 Opredelitev po spolu  
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Opredelitev po starosti 

Pri strukturi anketirancev sem izoblikovala pet starostnih razredov. Najmanj je bilo 
tistih anketirancev, ki so stari manj kot 20 let (2 %). Sledijo tisti, ki so stari od 20 do 29 
let, teh je bilo 13 %. V starostnem obdobju od 30 do 39 let je bilo največ anketirancev, 
to je 35 % vseh. Sledi starostno obdobje od 40 do 49 let, kjer je bilo anketiranih 32 
ljudi, kar predstavlja 32 %. V starostnem obdobju 50 let in več je bilo 18 anketirancev 
oziroma 18 %. 

Tabela 6.2 Opredelitev po starosti 

Starost Število anketirancev 
Manj kot 20  2 
Od 20 do 29 13 
Od 30 do 39 35 
Od 40 do 49 32 
50 let in več 18 
Skupaj 100 
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Slika 6.2 Opredelitev po starosti 
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Opredelitev po družbenem statusu 

Iz grafa je razvidno, da je bilo največ anketirancev zaposlenih, to je kar 72 % vseh. 
Sledijo upokojenci, ki predstavljajo 20 % vseh vprašanih. Študentje predstavljajo 6 % 
vseh anketiranih. Najmanj pa je nezaposlenih, med vsemi sta bila to le dva anketiranca. 

Tabela 6.3 Opredelitev po družbenem statusu 

Družbeni status Število anketirancev 
Študent  6 
Zaposlen 72 
Nezaposlen  2 
Upokojenec 20 
Skupaj  100 
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Slika 6.3 Opredelitev po družbenem statusu 

6

72

2

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Študent Zaposlen Nezaposlen Upokojenec

 

V drugem delu vprašalnika sem ugotavljala navade, mnenja in zadovoljstvo z 
osebjem in storitvijo. 

Na vprašanje »Ali ste se na servis vozila predhodno naročili?« je kar 90 % 
anketirancev odgovorilo pritrdilno. 

Slika 6.4 Predhodno naročilo na servis vozila 
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Na vprašanje »Kako ste se naročili?« je kar 82 % anketirancev odgovorilo »prek 
telefona«. Osebno se je naročilo 15 % anketirancev, le 3 anketiranci (3 %) so se naročili 
prek svetovnega spleta. Podobno razdelitev sem pričakovala, saj se večina ljudi naroča 
prek telefona, kar je v obravnavanem podjetju že dolgoletna uveljavljena praksa. 
Naročanje prek spleta še ni tako znano, zanj se odločajo večinoma študentje. Osebno 
naročanje pa je uveljavljena praksa pri upokojencih in ljudeh, ki prebivajo blizu 
podjetja. 
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Slika 6.5 Način naročila na servis vozila 
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Število dni čakanja na servis vozila 

Iz grafa je razvidno, da je 20 % ljudi na servis vozila čakalo štiri dni, sledi dva dni 
čakanja, kolikor je čakalo 19 % vseh anketirancev. Enak odstotek ljudi (15 %) je čakalo 
tri in pet dni. Sledi šest dni, kolikor jih je čakalo 9 %. Nadaljnjih 8 % je na servis vozila 
čakalo le en dan. Kar 10 % vseh pa ni čakalo oziroma so bili na vrsti še isti dan. Sedem 
dni ali več je na servis vozila čakalo 4 % anketirancev. 

Tabela 6.4 Število dni čakanja na servis vozila 

Število dni čakanja Število anketirancev 
Nisem čakal, na vrsti sem bil isti dan. 10 
1 dan  8 
2 dni  19 
3 dni 15 
4 dni 20 
5 dni 15 
6 dni  9 
7 dni ali več  4 
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Slika 6.6 Število dni čakanja na servis vozila 
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Stopnja zadovoljstva s storitvami 

Iz grafa je razvidno, da je bilo 45 % odjemalcev storitev s čakalno dobo zelo 
zadovoljnih, precej zadovoljnih je bilo 30 % anketirancev, 10 % pa ni bilo niti 
zadovoljnih niti nezadovoljnih, precej nezadovoljnih je bilo 3 % vseh sodelujočih, zelo 
nezadovoljnih pa 2 %. S kakovostjo storitve je bilo zelo zadovoljnih 25 % anketirancev, 
precej zadovoljnih pa 65 % vseh vprašanih. Nadaljnjih 10 % anketirancev ni bilo niti 
zadovoljnih niti nezadovoljnih. S sprejemom vozila na servis je bilo zelo zadovoljnih 
45 % anketirancev, 40 % je bilo zadovoljnih, 15 % vprašanih pa ni bilo niti zadovoljnih 
niti nezadovoljnih. Pri tem je 63 % anketirancev zelo zaupalo v opravljeno storitev, 
35 % anketirancev jih je bilo precej zadovoljnih, 10 % se jih je opredelilo kot niti 
zadovoljni niti nezadovoljni z zaupanjem v storitev, precej nezadovoljnih pa je bilo 2 % 
anketirancev.  

Zelo zadovoljnih s ceno storitve je bilo 11 % anketirancev, 30 % jih je bilo precej 
zadovoljnih, za niti zadovoljni niti nezadovoljni s ceno storitve se je izreklo 50 % 
anketirancev, precej nezadovoljnih je bilo 6 % vseh, zelo nezadovoljni s ceno storitve 
pa je bilo 3 % anketirancev. Z znanjem zaposlenih je bilo zelo zadovoljnih 63 % 
anketirancev, 30 % anketirancev se je opredelilo kot precej zadovoljnih, za niti 
zadovoljni niti nezadovoljni z znanjem zaposlenih pa 7 % anketirancev. S prijaznostjo 
osebja je bilo 60 % anketirancev zelo zadovoljnih, precej zadovoljnih je bilo 35 %, 5 % 
vseh pa ni bilo niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. S strokovnostjo osebja je bilo zelo 
zadovoljnih 39 % anketirancev, 45 % je bilo precej zadovoljnih, 15 % anketiranih pa ni 
bilo niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, le en anketiranec pa je bil precej nezadovoljen. 
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Z opravljeno storitvijo je bilo 60 % anketirancev zelo zadovoljnih, 30 % pa se jih ni 
moglo opredeliti, saj niso bili niti zadovoljni niti nezadovoljni. 

Tabela 6.5 Zadovoljstvo z opravljenimi storitvami 

 1 2 3 4 5 
Čakalna doba 45 30 10 3 2 
Kakovost storitve 25 65 10 0 0 
Sprejem vozila 45 40 15 0 0 
Zaupanje v opravljeno 
storitev 

63 35 10 2 0 

Cena storitve 11 30 50 6 3 
Znanje zaposlenih 63 30 7 0 0 
Prijaznost osebja 60 35 5 0 0 
Strokovnost osebja 39 45 15 1 0 
Opravljena storitev 60 30 10 0 0 

Legenda: 1 – zelo zadovoljen; 2 – precej zadovoljen; 3 – niti zadovoljen niti nezadovoljen; 
4 – precej nezadovoljen; 5 – zelo nezadovoljen 
 

Slika 6.7 Zadovoljstvo z opravljenimi storitvami 
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Ali so vas seznanili z opravljenim delom po izvršenem popravilu in prevzemu 
vozila? 

Iz grafa je razvidno, da je bilo 96 % anketirancev seznanjeno z izvršenim 
popravilom na vozilu, 4 % pa ne. 

Slika 6.8 Seznanjenost z opravljeno storitvijo 
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Ali je bilo vaše vozilo pripravljeno na prevzem ob dogovorjenem času? 

Na prevzem ob dogovorjenem času je bilo pripravljenih 92 % vozil, 8 % pa ne. 

Slika 6.9 Prevzem ob dogovorjenem času 
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Vzroki za zamudo popravila 

Sedmo vprašanje, kjer me je zanimal vzrok zamude popravila vozila, se je 
navezovalo na šesto. Tisti, ki so v prejšnjem vprašanju (vprašanje 6) odgovorili z da, 
niso odgovarjali, temveč so prešli na naslednje. Namen tega vprašanja je bil ugotoviti 
vzrok, zakaj vozilo ni bilo pravočasno pripravljeno za prevzem. Iz grafa je razvidno, da 
je najpogostejši vzrok za zamudo (v 6 %) zahtevnost popravila. V primeru 2 % 
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anketirancev je do zamude prišlo zato, ker izvajalec storitve ni imel na zalogi potrebnih 
rezervnih delov. 

Tabela 6.6 Vzroki za zamudo popravila vozila 

Zahtevnost popravila 6 
Prezasedenost servisa 0 
Niso odkrili napake 0 
Nadomestni deli niso bili na 
zalogi 

2 

Drugo 0 
 

Slika 6.10 Vzroki za zamudo popravila vozila 
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Na vprašanje Ali imate morda kakšne predloge za izboljšanje storitev? je odgovoril 
le en anketiranec. Predlagal je več izobraževanja zaposlenih. Delodajalec naj več vlaga 
v izobraževanje mehanikov, da bodo storitve kvalitetnejše opravljene.  

6.3 Priporočila in ugotovitve 

Zadovoljen odjemalec je obvezen del uspešnega podjetja. Stopnja zadovoljstva je 
eden najpomembnejših pokazateljev konkurenčnosti podjetja, zato se danes vsa uspešna 
podjetja usmerjajo na popolno zadovoljevanje odjemalčevih potreb.  

S pomočjo ankete sem ugotovila, da je za uspešno poslovanje podjetja pomembna 
tudi ažurnost in poznavanje storitve, njena kakovost in ugodna cena. Razvit mora biti 
tudi občutek za odjemalčeve potrebe, želje in zahteve, ponudbo storitev pa je treba 
prilagajati. 

Raziskava je pokazala tudi nekaj šibkih točk podjetja. Prvi je čakalni čas na 
storitev, saj je bilo nekaj odjemalcev zaradi tega nezadovoljnih. Poudariti je treba, da se 
pred večjimi prazniki in ob menjavi pnevmatik (čas izvajanja ankete) poveča 
povpraševanje po servisnem pregledu, prihaja do povečanega števila servisnih 
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pregledov, zato se čakalni čas storitve podaljša. Odjemalci morajo takrat na storitev 
čakati dalj časa.  

Šibka točka servisa je tudi cena storitve. Odjemalci menijo, da je cena servisne ure 
in rezervnih delov predraga. Pri tem pa v podjetju pravijo, da je za kvaliteten servisni 
pregled avtomobila potrebna oprema (vzorčki, računalniki za ugotavljanje odprave 
napak, orodje, moduli), ki jo je treba obnavljati. Poleg tega se serviserji udeležujejo 
usposabljanj in izobraževanj, ki pripomorejo h kakovostni servisni storitvi. Iz tega sledi, 
da cena servisne ure mehanika, ki delo opravlja v majhni delavnici s starim orodjem, ne 
more biti enaka servisni uri mehanika, ki svojo storitev opravlja s pomočjo nove 
računalniške opreme.  

Iz raziskave je razvidno, da je velik odstotek odjemalcev zelo zadovoljnih s 
prijaznostjo, strokovnostjo in znanjem osebja ter kakovostjo opravljene storitve. 
Zaposleni se tudi na tem področju redno udeležujejo raznih seminarjev in usposabljanj, 
kar pripomore k boljšemu odnosu do odjemalcev in opravljene storitve. Menim, da se je 
vredno potruditi za vsakega kupca posebej, saj slednji v primeru nezadovoljstva sicer 
odide h konkurenci. Raziskava je še pokazala, naj podjetje še naprej vzpostavlja stik s 
kupci, skrbi za kakovost osebja, storitve, konkurenčnost, znanje zaposlenih, saj so to 
prioritete podjetja, ki ga umeščajo pred konkurenco. Prioriteta obravnavanega podjetja 
je tudi majhnost, saj gre za majhno družinsko podjetje, kjer se posvečajo vsakemu 
odjemalcu posebej. V prihodnje bi bilo smotrno, če bi anketo v podjetju izvajali redno, 
saj bi na ta način najlaže ugotovili morebitna opozorila in preteče nevarnosti, nato pa bi 
hitro ter smotrno ukrepali.  
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7 SKLEP 

Zadovoljstvo odjemalcev postaja vedno bolj ključnega pomena in je tudi eden 
ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Vsako podjetje se na trgu sooča s 
konkurenco, da preživi, pa mora odjemalcu ponuditi več. Podjetje, ki pozna mnenja in 
stališča svojih odjemalcev, lahko bolje zadovolji njihove potrebe, ob tem pa ima v 
vedno bolj konkurenčnem okolju možnost za boljše poslovne odločitve. Zadovoljstvo 
odjemalca je večinoma odvisno od njegovih pričakovanj. Če so ta izpolnjena v večini, je 
zadovoljen. Če pa pričakovanja niso izpolnjena, je nezadovoljen. Zadovoljen odjemalec 
je praviloma tudi zvest, pot k zadovoljstvu pa je dolgoročen projekt. Vsekakor pa je 
zvest in zadovoljen odjemalec najcenejši in najučinkovitejši način za pridobivanje novih 
kupcev. Seveda pa ni dovolj, da odjemalce samo pritegnemo, treba jih je tudi obdržati. 
Zato se v podjetjih odločajo za merjenje zadovoljstva odjemalcev svojih izdelkov ali 
storitev. Namen diplomske naloge je bil analizirati zadovoljstvo odjemalcev v avto-
servisnem podjetju. V teoretičnem delu naloge sem opredelila pomen in vlogo 
zadovoljstva odjemalcev, preučila povezanost zadovoljstva in zvestobe ter pregledala 
načine merjenja zadovoljstva. V empiričnem delu pa sem predstavila obravnavano 
podjetje, njegovo poslanstvo in temeljne vrednote. V obravnavanem podjetju sem 
izvedla anketo o zadovoljstvu z opravljeno storitvijo. Anketo sem izvedla med 
strankami, ki so avtomobil pripeljale na servis, v času po opravljeni storitvi. 
Anketirancu je bila zagotovljen anonimnost, zato je bil tudi njihov interes precejšen. 
Rezultati ankete so pokazali, da so odjemalci zadovoljni z znanjem, prijaznostjo in 
strokovnostjo osebja, odjemalci pa zaupajo opravljeni storitvi in osebju. V podjetju se 
morajo še bolj posvetiti kakovosti opravljene storitve in odnosu z odjemalcem, saj je 
slednje ključnega pomena za podjetje, poznavanje mnenj odjemalcev pa mu prinaša 
koristi. Pomeni poglobljeno spoznavanje strank, njihovih želja in pogleda na storitev, 
nevtralno ugotavljanje položaja konkurence in ustvarjanje novih idej ter zamisli.  
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
Sem Suzana Bubnič, absolventka Fakultete za management Koper. V okviru 

diplomske naloge izvajam tudi anketo o zadovoljstvu odjemalcev z opravljeno 
storitvijo. Prosila bi vas za sodelovanje, saj mi bodo vaši odgovori v veliko pomoč pri 
pripravi diplomske naloge. 

 

1. Ali ste se na servis vozila predhodno naročili? 

 Da  Ne 
 

2. Kako ste se naročili? 

 Osebno 
 Prek telefona 
 Prek svetovnega spleta 

 

3. Koliko dni ste čakali na servis? 

 Nisem čakal, na vrsti sem bil isti 
dan. 

 1 dan 
 2 dni 
 3 dni 

 4 dni  
 5 dni 
 6 dni 
 7 dni ali več 

 

4. Prosim, označite stopnjo zadovoljstva z opravljenimi storitvami glede 
posameznih dejavnikov, pri čemer obkrožite številko na lestvici ocenjevanja od 
1 = zelo nezadovoljen do 5 = zelo zadovoljen! 

− Čakalna doba 1 2 3 4 5 

− Kakovost storitve 1 2 3 4 5 

− Sprejem vozila 1 2 3 4 5 

− Zaupanje v opravljeno 
storitev 

1 2 3 4 5 

− Cena storitve 1 2 3 4 5 

− Znanje zaposlenih 1 2 3 4 5 

− Prijaznost osebja 1 2 3 4 5 

− Strokovnost osebja 1 2 3 4 5 

− Z opravljeno storitvijo  1 2 3 4 5 
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5. Ali so vas seznanili z opravljenim delom po izvršenem popravilu in prevzemu 
vozila? 

 Da  Ne  
 

6. Ali je bilo vaše vozilo pripravljeno na prevzem ob dogovorjenem času? 

 Da  Ne 
 

7. Če vozilo ni bilo pripravljeno, ali veste, kaj je bil vzrok za to? 

 Zahtevnost popravila 
 Prezasedenost servisa 
 Niso odkrili napake 
 Nadomestni deli niso bili na zalogi 
 Drugo 

 

8. Spol 

 Moški  Ženski 
 

9. Starost 

 Manj kot 20 
 Od 20 do 29 
 Od 30 do 39 

 Od 40 do 49 
 50 let in več 

 

10. Družbeni status 

 Študent 
 Zaposlen 

 Nezaposlen 
 Upokojenec 

 
 
Imate morda kakšne predloge za izboljšanje storitev? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Najlepša hvala za sodelovanje. 
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