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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja managementa kakovosti definirati vpliv dejavnikov kakovosti storitev na 

zvestobo kupcev v izbranem hotelskem podjetju. S pomočjo ankete je v okviru empiričnega 

dela izvedena raziskava na naključnem vzorcu 261 uporabnikov hotelskih storitev v izbranem 

hotelskem podjetju. Na osnovi izidov pridobljene raziskave smo ugotovili, da med dejavniki 

kakovosti storitev in zvestobo gostov obstaja le delna statistična povezanost. Glede na število 

ponovljenih obiskov proučevanega hotela smo ugotovili, da gosti različno vrednotijo 

posamezne dejavnike kakovosti. Izidi raziskave bodo koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo s 

proučevanjem kakovosti hotelskih storitev in iščejo načine za nagrajevanje zvestobe svojih 

kupcev.  

Ključne besede: turizem, hotelirstvo, storitve, kakovost, management kakovosti, kupci, 

zvestoba  

SUMMARY 

The aim of the master's thesis is to define the influence of factors regarding service quality on 

the customer loyalty in a selected hotel company. The definition is based on a systematic 

overview of the relevant Slovene and foreign literature in the field of quality management. 

The empirical research is based on the results of a questionnaire handed out to a random 

sample of 261 users of hotel services in the selected hotel company. The results show that 

there is only a partial statistical correlation between service quality factors and customer 

loyalty. Considering the number of recurrent visits in the analysed hotel, it was determined 

that guests assign different values to single quality factors. The findings of the research will 

be useful for future research on hotel services quality and for finding new ways of rewarding 

customer loyalty. 

Key words: tourism, hotel management, services, quality, quality management, customers, 

loyalty 
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1 UVOD 

Kakovost storitev je v hotelirski dejavnosti temelj poslovnega uspeha. Če ţelimo imeti 

zadovoljne goste (v nadaljevanju tudi porabnike, kupce, stranke, odjemalce), ki se bodo z 

veseljem vračali v hotel, naj bi se s svojimi storitvami čim bolj pribliţali njihovim potrebam 

in pričakovanjem, še bolje pa je, če gostova pričakovanja pozitivno preseţemo. Čeprav je 

Slovenija majhna drţava, ji njena geografska lega ter številne naravne in kulturne 

znamenitosti omogočajo široko turistično ponudbo. Med ponudniki turističnih storitev je tako 

zaznati konkurenčnost in trud za vsakega posameznika, saj je ravno zvest gost tisti, ki je za 

ponudnika turističnih storitev najcenejši. Temu primerno se v podjetjih in drugih 

organizacijah trudijo svojim gostom ponujati dodatne ugodnosti, vse z namenom, da bi bili 

gostje čim bolj zadovoljni in bi se radi vračali. 

Magistrska naloga je razdeljena na štiri poglavja. 

V uvodu smo najprej predstavili teoretična izhodišča in indentificirali raziskovalni problem. 

Temu sledi predstavitev namena in ciljev naloge, navedba hipotez ter opredelitev predpostavk 

in omejitev pri obravnavanju problema. 

V drugem poglavju, ki je teoretične narave, smo na podlagi proučene literature opredelili 

management kakovosti na splošno, kakovost hotelskih storitev, standarde kakovosti v 

hotelirski dejavnosti, opredelili dejavnike zaznavanja kakovosti, zadovoljstvo uporabnikov 

storitev in zvestobo kupcev. Predstavili smo programe zvestobe v turizmu in za izbrano 

podjetje prirejen model SERVQUAL, po katerem smo tudi izvedli anketiranje. V 

nadaljevanju smo pregledali in predstavili dosedanje raziskave na področju kakovosti in 

zadovoljstva porabnikov v storitvenih dejavnostih s poudarkom na turizmu in podali sklep. 

Tretje poglavje predstavlja empirični del, v katerem smo predstavili rezultate raziskave o 

vplivih dejavnikov kakovosti na zvestobo kupcev v izbranem hotelskem podjetju, podali 

povzetek sklepov iz celotne raziskave, naš prispevek k znanosti in na koncu še predloge za 

nadaljnje raziskovanje. 

V četrtem poglavju smo na kratko povzeli bistvene ugotovitve naloge.  

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Zadovoljstvo uporabnikov (v nadaljevanju tudi: kupcev, potrošnikov, odjemalcev, gostov 

ipd.) s kakovostjo izdelka in/ali storitve (v nadaljevanju: proizvoda) in procesa je opredeljeno 

kot eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost organizacije (Cvikl 2000, 38). 

Kakovost storitve in zadovoljstvo uporabnika sta tesno povezana, hkrati pa sta ključ do 

naklonjenosti in zvestobe kupca nekemu ponudniku, npr. podjetju ali drugi ustanovi, blagovni 

znamki ali, v našem primeru, izbranemu hotelu (Ojsteršek 2008, 46–100). 
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V strokovni literaturi s področja managementa smo zaznali številna pojmovanja kakovosti 

storitev. Kotler (1998, 56) kakovost storitev opredeljuje kot stopnjo človekovega počutja, ki 

nastane po primerjavi osebnih pričakovanj in dejanske zaznave delovanja nekega proizvoda 

ali procesa. Brezovec (2000, 127) opredeljuje kakovost storitev kot skladnost storitve s 

pričakovanjem potrošnika, za Grönroosa (1990) je pomembna le stopnja, do katere storitev 

izpolnjuje pričakovanja potrošnika. Podobnega mnenja, da je merilo tista kakovost, ki jo 

zazna odjemalec, in da je kakovostna storitev tista, ki je dosegla ali presegla pričakovanja 

odjemalcev, so tudi strokovnjaki Zeithaml, Berry in Parasuraman (1990). Nasprotno Uran 

(2003, 66) kakovost storitev zajema širše in jo definira kot: »Kakovost storitev je stopnja, do 

katere lahko storitev, proces izvrševanja storitve in storitvena organizacija zadovoljijo 

pričakovanja potrošnikov.« Pri storitvah je glavno razmerje med kakovostjo, ki jo določajo 

subjektivni dejavniki, in ceno, ki jo določi ponudnik oziroma trg. Po Ogorelcu (2001, 28–29) 

ima cena storitev vedno manjši pomen v primerjavi z blagovno znamko (imenom podjetja), 

vrsto storitve in številnimi subjektivnimi dejavniki. Čeprav se ljudje razlikujemo in je enim 

pomembnejša cena, drugim pa kakovost, pričakujejo tudi tisti, ki segajo po cenovno 

ugodnejših storitvah, vsaj minimalno kakovost oziroma pričakovano stopnjo kakovosti glede 

na ceno. 

Pomembno je, da kakovost merimo. Kneţević in Bizjak (2009, 74) zagovarjata teoretično, 

strukturirano, sistematično in neprestano nadzorovanje merjenja, pri čemer naj bi zajeli tako 

notranji kot zunanji vidik. Notranji vidik se nanaša na merila, ki jih je zastavilo poslovodstvo, 

zunanji vidik pa ocenjuje kakovost z vidika potrošnikov. Grţinić (2007, 87) zagovarja pomen 

stopnje kakovosti v skladu s pričakovanji in opozarja na velik pomen tudi raziskovanja ter 

primerjanja stanja pri konkurenčnih podjetjih, saj nam tovrstna primerjava omogoča bolj 

realno interpretacijo rezultatov. 

Poznamo kvalitativne in kvantitativne metode merjenja kakovosti. Med kvalitativne sodijo 

intervjuji, skupinske diskusije, opazovanja, skriti nakupi (skriti gosti) itd.; po metodiki so bolj 

subjektivne. Kvantitativne metode slonijo na analizi podatkov, ki jih običajno pridobivamo z 

anketami in so bolj objektivne narave. Eden od pogosteje uporabljenih modelov za merjenje 

kakovosti storitev so razvili Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 1988, 1990) in se imenuje 

SERVQUAL instrument, s katerim merimo kakovost storitve z vidika uporabnika. S tem 

modelom podrobneje pojasnimo razseţnosti kakovosti storitev, kot so: otipljivi deli storitve, 

zanesljivost izvedbe storitve, pozornost do uporabnikov, ustvarjanje zaupanja pri uporabnikih 

in odzivnost osebja storitvene organizacije. Teh pet dimenzij poznamo tudi pod angleško 

kratico RATER.
1
 

                                                 
1
 RATER – reliability (zanesljivost oz. zmoţnost izvajanja storitev natančno in v skladu z obljubami), assurance 

(zagotovitev – zmoţnost delovanja zaposlenih na način, da v gostih vzbudijo občutek zaupanja), tangibles 

(udobnost, fizični dokazi, oprijemljivost – izgled osebja, opreme in prostorov), empathy (empatija – 

individualen, skrben, oseben pristop osebja), responsiveness (odzivnost – pripravljenost pomagati gostom, jim 

nuditi takojšnjo storitev ter prilagodljivost ţeljam gostov). 
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Pojem zadovoljstva uporabnikov (kupcev/odjemalcev) Kotler (1998) opiše z naslednjo 

definicijo: »Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med 

zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji.« Zelo podobno tudi 

Musek Lešnik (2008, 25) zadovoljstvo opisuje kot čustveni odgovor na doţiveto izkušnjo, 

opravljeni nakup, prejeto storitev. Ule in Kline (1996, 248–250) opredeljujeta zadovoljstvo 

kot enega najbolj zaţelenih končnih učinkov, in sicer tako za trţnike kot tudi za potrošnike, 

ter tudi, da je zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo potrošnikov nekakšen čustveni odgovor 

na proces ovrednotenja izkušnje, potrošnje izdelka ali uporabe storitve. Da kakovostna 

storitev v večini primerov vodi k zadovoljstvu potrošnikov, ocenjujejo tudi Moţina, Tavčar in 

Zupančič (2012, 192) na podlagi podobnega izhodišča, da je raven kupčevega zadovoljstva 

rezultat njegove primerjave med pričakovano in zaznano kakovostjo storitve. 

Če se zgornje definicije nanašajo izključno na kupca oziroma potrošnika, pa v nasprotju s tem 

Potočnik (2004, 209) poudarja pomen zadovoljstva notranjih porabnikov (zaposlenih v 

storitvenem podjetju). Po njegovem mnenju delodajalci z dobrim izobraţevanjem in 

usposabljanjem svojih zaposlenih doseţejo večje zadovoljstvo teh, kar pa posledično vodi tudi 

v večjo predanost delu, boljšo motiviranost, manjšo fluktuacijo in manjši absentizem. Tudi na 

ta način v storitvenem podjetju doseţejo višjo kakovost storitev in s tem večje zadovoljstvo 

svojih kupcev. Tudi Marolt in Gomišček (2005, 140–143) podobno navajata, da so uporabniki 

lahko tudi nezadovoljni s kakovostjo storitve, če ta predstavlja razkorak med pričakovano in 

zaznano kakovostjo. V nadaljevanju omenjata, da je kakovost poslovanja podjetja ali druge 

organizacije odvisna predvsem od zaposlenih, kar še posebej velja za storitvene dejavnosti.  

Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov naj bi bila povezana oz. nerazdruţljiva. Zadovoljstvo 

potrošnika je nujen korak do vzpostavitve zvestobe, ugotavlja Oliver (1999), vendar naj teh 

dveh pojmov ne bi brezpogojno povezovali, ker ni nujno, da je zadovoljen potrošnik tudi 

zvest in obratno. Tudi Stamatis (2001) meni, da zadovoljstva kupcev ne bi smeli enačiti z 

njihovo zvestobo, ker je zadovoljstvo nujen, ne pa tudi zadosten dejavnik za zvestobo. Bowen 

(1997, 334) je ugotovil, da k zvestobi gostov pripomore tudi prilagajanje storitev ţeljam in 

potrebam gostov ter ponudba takih različic hotelskih storitev, ki jih je gost pripravljen 

dodatno plačati. Zvestoba uporabnikov je pomembna tako za konkurenčnost kot za 

zmanjševanje stroškov, saj večji kot je deleţ zvestih gostov, manjše so npr. investicije v 

promocijo, oglaševanje in druge načine trţenjskega komuniciranja. Poleg tega je pomembno, 

da ta zvestoba traja čim dlje, saj dlje kot je uporabnik zvest neki blagovni znamki, večja je 

donosnost podjetja in obratno. 

Da je vzpostavitev in ohranjanje nabora zvestih gostov v hotelski nastanitveni dejavnosti 

vitalnega pomena za obstoj in konkurenčnost hotelskih podjetij, so ugotovili tudi Lewis, 

Chambers in Chacko (1995) ter Tepeci (1999), ki pa meni, da je zvestobo gostov v dejavnosti 

hotelirstva teţko zagotoviti. Tepeci (1999) je ugotovil, da naj bi v hotelskih podjetjih 

zagotovili čim višjo dodano vrednost, visoko kakovost storitev in njihovo dosledno izvajanje, 
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če ţelijo pridobiti čim več zvestih gostov. Poleg tega pa meni, da so gostje vse bolj 

informirani glede cen in ponudbe drugih konkurenčnih hotelskih ponudnikov, zato naj bi si 

hotelirji prizadevali v čim večji meri izpolniti pričakovanja, ki si jih je gost ustvaril ţe 

vnaprej.  

Pri analiziranju literature s področja kakovosti storitev, zadovoljstva porabnikov in zvestobe 

kupcev smo ugotovili, da v Sloveniji še ni bilo opravljene raziskave o vplivu dejavnikov 

kakovosti na zvestobo kupcev v hotelirski dejavnosti. V magistrski nalogi smo na podlagi 

izbranega hotelskega podjetja ţeleli ugotoviti, kateri so tisti dejavniki kakovosti hotelskih 

storitev, ki najbolj pomembno vplivajo na zvestobo gostov. Poznavanje ključnih dejavnikov 

kakovosti hotelskih storitev lahko hotelskemu podjetju pomaga pri načrtovanju poslovnih 

dejavnosti, laţjem zadovoljevanju potreb in ţelja gostov ter doseganju večje konkurenčnosti 

na trgu. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil na podlagi sistematičnega pregleda dosegljive domače in tuje 

znanstvene in strokovne literature s področja dejavnikov kakovosti storitev in zvestobe 

odjemalcev zasnovati konceptualni model, opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov 

kakovosti storitev na zvestobo gostov v izbranem hotelskem podjetju ter podati predloge za 

izboljšanje zvestobe.  

Cilji magistrske naloge so bili: 

 opraviti sistematičen pregled ca. 80–120 bibliografskih enot domače in tuje strokovne 

literature s področja managementa, dejavnikov kakovosti storitve in zadovoljstva kupcev 

ter njihovega vpliva na zvestobo strank;  

 opraviti kvantitativno raziskavo na populaciji ca. 300 gostov o vplivu dejavnikov 

kakovosti storitev na zvestobo gostov v izbranem hotelskem podjetju; 

 zasnovati predloge za izboljšanje zvestobe gostov v izbranem hotelskem podjetju. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je, da posamezni dejavniki kakovosti po modelu 

SERVQUAL različno vplivajo na zvestobo gostov. 

Na podlagi sistematičnega pregleda razpoloţljive domače in tuje strokovne literature smo 

formirali dve hipotezi: 

 H1: Obstaja statistično značilna razlika v pojmovanju dejavnikov kakovosti storitev in v 

razlogih za zvestobo med posameznimi segmenti gostov. 

 H2: Med dejavniki kakovosti storitev in zvestobo gostov obstaja statistično značilna 

povezanost. 
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1.4 Predvidene metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. 

V prvem, teoretičnem delu naloge, smo uporabili sekundarne vire ter poglobljeno proučevali 

razpoloţljivo domačo in tujo strokovno literaturo, znanstvene in strokovne članke, poročila in 

zbornike v zvezi z obravnavano tematiko kakovosti storitev in zvestobe kupcev. V 

teoretičnem in empiričnem delu raziskave smo proučili 137 bibliografskih enot literature in 

virov. Analizirali smo ponudbo storitev v izbranem hotelskem podjetju, predstavili model 

SERVQUAL za merjenje zadovoljstva s kakovostjo storitev, opredelili pojem zadovoljstva, 

zvestobe kupcev ter pojem kakovosti hotelskih storitev. Predstavili smo pomen vloge 

učinkovitega sistema upravljanja kakovosti hotelskih storitev. V teoretičnem delu magistrske 

naloge smo uporabili metodo deskripcije in metodo kompilacije, kot ju opisuje Zelenika 

(2000, 338–339). 

Teoretični del naloge je bil izhodišče za drugi, empirični del magistrske naloge.  

V empiričnem delu raziskave smo uporabili metode, značilne za kvantitativno raziskovanje, 

kot jih opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 166). Za zbiranje podatkov smo 

izvedli anketo med gosti v izbranem hotelskem podjetju. Uporabili smo vprašanja zaprtega 

tipa in tako zagotovili večjo objektivnost. Uporabili smo Likertovo petstopenjsko ocenjevalno 

lestvico, pri čemer ocena ena pomeni nezadovoljivo, ocena dva zadovoljivo, ocena tri dobro, 

ocena štiri zelo dobro in ocena pet odlično. Glavni namen anketiranja je bil pridobiti 

informacije od izbranega kroga ljudi oziroma populacije, v naši raziskavi so bili to uporabniki 

hotelskih storitev. Vzorčenje je bilo naključno. Vprašalnik smo posredovali 300 gostom 

izbranega hotelskega podjetja in jih dobili nazaj 261, kar predstavlja 86 % odzivnost. 

Vprašalnik je bil sestavljen po vzoru SERVQUAL, ki so ga zasnovali avtorji Parasuraman, 

Zeithaml in Berry (1985), vendar nekoliko prilagojen iz dveh razlogov. Prvič, izvirni 

vprašalnik se je izkazal za predolgega, naš namen pa je bil pridobiti čim bolj uporabne 

podatke in ohranjati pozornost gostov do konca vprašalnika, saj izkušnje v izbranem podjetju 

kaţejo, da hotelski gostje pogosto zavrnejo sodelovanje v raziskavah zaradi preobseţnih 

vprašalnikov. Drugič, vprašalnik je bil oblikovan tudi glede na ţelje izbranega hotelskega 

podjetja, in sicer z namenom, da bi za svoje poslovanje prav tako pridobili čim več koristnih 

podatkov in da bi ta vprašalnik sluţil tudi za njihovo nadaljnjo uporabo.  

Sestavljen je bil iz treh sklopov: prvi sklop so sestavljala vprašanja o demografsko-socialnih 

lastnostih anketirancev, v drugem delu smo preverjali dejavnike zvestobe in kakovosti storitev 

glede na pomembnost, tretji sklop pa je zajemal podatke o splošnem zadovoljstvu z izbranimi 

storitvami v hotelu (Pečlin 2001, 49–51). Pri izvedbi ankete smo pričakovali 20–40 % 

odzivnost, kot jo navaja Flere (2000, 158), saj smo ocenili, da nam bo uspelo pridobiti okrog 

150 vrnjenih vprašalnikov, vendar je bil odziv nepričakovano visok. Vprašalnik smo 

predhodno preizkusili na vzorcu 5 anketirancev. V raziskavi je bila uporabljena metoda 
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anketiranja, dodali smo še intervju z dvema ciljnima skupinama, s katerima je potekal 

pogovor na temo kakovosti hotelskih storitev ter zvestobe in pričakovanj gostov. Intervju z 

eno ciljno skupino je bil izveden v obravnavanem hotelu, kjer so člani skupine dejavnike 

kakovosti in svoja pričakovanja na račun zvestobe opredeljevali na osnovi neposrednih 

izkušenj s storitvami v izbranem hotelu, druga skupina pa je bila sestavljena iz ljudi različnih 

poklicev, različnih starosti ter krajev bivanja. Vseh intervjuvancev je bilo 30 in vsem je bilo 

skupno to, da radi potujejo in so temu primerno lahko ocenjevali kakovost iz lastnih izkušenj 

po različnih hotelih doma in po svetu. Glavno anketiranje izbrane populacije 300 gostov smo 

izvedli med gosti izbranega podjetja, pri čemer smo skušali zajeti tako tiste, ki so hotel dobro 

poznali, kot tudi tiste, ki so v hotel prišli prvič in ga še niso poznali. S tega vidika smo ţeleli 

pridobiti čim bolj splošno informacijo o tem, kaj gostje na splošno pričakujejo za nagrado ob 

številnih obiskih iste destinacije ter kaj konkretno pričakujejo stalni gostje izbranega podjetja. 

Nad pridobljenimi podatki je bila opravljena osnovna statistična obdelava.  

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili osnovne statistične metode: bivariatne 

regresijske analize in analizo variance (Anova), Pearsonov koeficient in hi-kvadrat. 

Prvo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo z One Way 

Anovo ugotavljali, ali glede na pogostost obiskov hotela obstajajo statistično značilne razlike 

v ocenjevanju dejavnikov kakovosti storitev v hotelu. V drugem delu testiranja prve hipoteze 

smo na podlagi hi-kvadrata ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med številom 

obiskov hotela in razlogih za zvestobo. 

Drugo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo s pomočjo 

Pearsonovega koeficienta korelacije ugotavljali, ali med dejavniki kakovosti storitev in 

zvestobo gostov obstaja statistično značilna povezanost. Kot dejavnike kakovosti smo 

uporabili predhodno ustvarjene konstrukte, s katerimi smo merili ustreznost rezervacije in 

informacij, storitev recepcije, opremljenost in urejenost hotelske sobe, ustreznost hotelske 

ponudbe in dodatne ponudbe, kakovost hrane in pijače ter urejenost hotela in okolice. 

Zvestobo gostov smo merili z vprašanjem »navedite, kolikokrat ste bili gost hotela«. Drugo 

hipotezo smo testirali tudi s pomočjo regresijske analize in ugotovili, da pridemo do istih 

rezultatov. 

Na koncu smo podali ugotovitve iz celotne raziskave ter priporočila za izboljšanje kakovosti 

hotelskih storitev z vidika zadovoljstva uporabnikov in skušali poiskati ustrezen način 

nagrajevanja zvestobe v obravnavanem hotelskem podjetju.  
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1.5 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pred raziskavo smo si zastavili naslednje teoretične in empirične predpostavke:  

 predpostavljali smo, da bodo anketiranci pripravljeni sodelovati v anketi, 

 predpostavljali smo, da bodo odgovori anketirancev verodostojni ter bodo izraţali njihova 

dejanska mnenja, 

 za povečanje veljavnosti raziskave smo udeleţence predhodno seznanili z vsebino, 

namenom in ciljem raziskave ter jim zagotovili anonimnost, 

 za testiranje razumevanja anketnega vprašalnika smo najprej izvedli pilotno raziskavo, 

 s testiranjem smo ugotovili povprečen čas trajanja ankete in razumljivost vprašanj za 

anketirance. 

Predpostavljali smo, da standardizirani vprašalnik SERVQUAL omogoča vpogled v proces 

zagotavljanja kakovosti storitev. Vprašalnik je bil na ţeljo izbranega hotelskega podjetja 

nekoliko skrajšan in prilagojen, in sicer z namenom, da bi med gosti vzbudil dovolj zanimanja 

za njegovo izpolnjevanje in da bi bili pridobljeni odgovori tudi vodstvu hotela v pomoč pri 

njegovih poslovnih odločitvah. 

Pri raziskavi smo naleteli na naslednje teoretične in empirične omejitve:  

 omejitev pri raziskavi je predstavljala subjektivno izbrana literatura iz tematike 

obravnavanega problema, 

 nedostopnost podatkov, ki imajo naravo poslovne tajnosti, 

 različno razumevanje obravnavane tematike na strani anketirancev, 

 vzorec raziskave je zajel le goste izbranega hotelskega podjetja in je bil glede na število 

razdeljenih anketnih vprašalnikov reprezentativen, vendar se je ta vzorec po segmentaciji 

gostov glede na pogostost njihovega obiska izbranega hotela bistveno zmanjšal in s tem ni 

bil več tako reprezentativen, 

 izidov iz raziskave ne bo mogoče posploševati na celotno gostinsko-turistično dejavnost.  
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2 MANAGEMENT KAKOVOSTI, KAKOVOST STORITEV, ZADOVOLJSTVO 

UPORABNIKOV IN ZVESTOBA KUPCEV 

Namen poglavij, ki sledijo v teoretičnem delu naloge, je bil na osnovi različnih virov in 

literature opredeliti ključne pojme, ki se nanašajo na management kakovosti, kakovost 

hotelskih storitev, zadovoljstvo odjemalcev, zvestobo odjemalcev, ter predstaviti model 

SERVQUAL, na podlagi katerega je bila v nadaljevanju izvedena tudi empirična raziskava. 

2.1 Opredelitev managementa kakovosti 

V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti. Definicij kakovosti je 

toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z razreševanjem tega problema. Vse definicije so 

bolj ali manj usmerjene na rezultate (izdelke ali storitve) dela oziroma na rezultate procesov, 

ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju potreb uporabnikov. Pivka (2000, 11) pravi, 

da ima vsakdo izmed nas praktično svojo definicijo kakovosti, ki si jo izoblikuje na podlagi 

lastnih spoznanj in izkušenj, obenem pa poudarja, da ima beseda kakovost v različnih 

panogah gospodarstva lahko različen pomen.  

Če izločimo le nekaj kratkih definicij, kot jih v svoji knjigi povzema Uranova (2004, 11–16), 

so predhodniki kakovost definirali kot odličnost (Tuchman 1980), vrednost (Abbot 1995; 

Feigenbaum 1991), potrditev specifikacij (Levitt 1972), potrditev zahtev (Crosby 1979), 

sposobnost uporabe (Juran 1999), izogibanje škodi in izpolnjevanje ali preseganje pričakovanj 

porabnika (Grönroos 1990; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1990). Vse te definicije so 

presplošne, ker je pojmovanje kakovosti po panogah različno.  

Po mnenju Novakove (2008, 8) so vsakdanje zahteve trga oziroma različnih odjemalcev, 

podjetij in drugih organizacij vedno višje. Uspeh in preţivetje na trgu si podjetja ali druge 

organizacije zagotovijo le s proizvajanjem kakovostnih proizvodov ali procesov, odjemalec 

pa je tisti, ki določa, ali so zahteve po kakovosti izpolnjene. 

V standardu ISO 9001: Sistemi vodenja kakovosti je podana naslednja definicija: »Kakovost 

je stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve.« Po načelih Ameriške 

skupnosti za nadzor kakovosti (ASQC) in Evropske organizacije za nadzor kakovosti (EOQC) 

je kakovost definirana kot: »Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega 

izdelka ali storitev glede na njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in 

predpostavljenih potreb.«  

Šostar (2000, 7) je v definiciji kakovosti navedel, da slednja pomeni optimalno izpolnjevanje 

zahtev trţišča glede na zanesljivost, funkcionalnost, prijaznost do naravnega okolja, čas 

dobave, cene, ţivljenjske dobe, svetovanja in vzdrţevanja. Verbič (1994, 29) je prepričan, da 

je kakovost ključnega pomena za pridobivanje strank in pogoj za izboljševanje 

konkurenčnosti. Po njegovem mnenju lahko podjetja ali druge organizacije, ki nudijo 
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proizvode ali procese visoke kakovosti in se odločajo za strategijo diferenciacije, na račun 

nenehnega izboljševanja kakovosti veliko prihranijo in si lahko tako v konkurenčnem boju 

privoščijo celo zniţevanje cen. Lovelock (1992, 239) označuje kakovost kot nameravano 

hoteno stopnjo odličnosti in nadzorovanje spremenljivosti pri doseganju te odličnosti pri 

izpolnjevanju porabnikovih zahtev.  

Marolt (1994, 11) je dejavnike, ki vplivajo na kakovost proizvodov, razvrstil v dve skupini: 

na človeške in tehnološke. Človeške je v nadaljevanju razdelil še na posredne in neposredne. 

Med neposredne sodijo lastnosti posameznika, med posredne pa sposobnost managementa v 

podjetju ali drugi organizaciji. Pri tehnoloških dejavnikih velja, da je vpliv posameznega 

dejavnika na kakovost končnega proizvoda lahko različen in je zato zelo pomembno, da 

vemo, koliko in kateri dejavniki na to končno kakovost vplivajo. Pivka (2000, 22) meni, da je 

kakovosten proizvod ali proces tisti, ki je sodoben in inovativen, izpolnjuje zahteve in 

pričakovanja ter je na trgu ponujen odjemalcem za primerno ceno. 

V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se podjetja začela soočati z 

globalno konkurenco, je prišel v ospredje »management celovite kakovosti« (angl. TQM – 

Total Quality Management). Kasneje so se iz tega razvili ISO standardi. 

Po Juranu (1999, 390) je TQM »sistem dejavnosti, usmerjenih k doseganju zadovoljnih 

kupcev, usposobljenih zaposlenih, višjih prihodkov ter nižjih stroškov«. Rusjan (1999, 269) 

poudarja, da naj bi bili konceptu TQM zavezani vsi udeleţenci v organizaciji, saj med glavne 

značilnosti šteje vključevanje v odločanje tudi zaposlenih na niţjih ravneh organiziranosti, 

skupinsko delo, neprestano izboljševanje proizvodov in procesov ter prenos ravnanja s 

kakovostjo na managerje.  

Tudi po Maroltu in Gomiščku (2005, 11–16) je management celovite kakovosti vsota 

dejavnosti, povezanih s kontrolo kakovosti, z zagotavljanjem kakovosti in s stalnim 

izboljševanjem kakovosti. Koncept nenehnega izboljševanja kakovosti po njunem mnenju 

temelji na ustvarjanju take organizacijske kulture in klime, katere glavno vodilo vsakega 

zaposlenega je zadovoljstvo uporabnika in kjer struktura te organizacije omogoča 

prizadevanje za doseganje tega namena na vseh ravneh in vseh področjih v organizaciji. 

Organizacija, ki se odloči za management celovite kakovosti, naj bi v svoje procese uvedla 

tudi sisteme za nadzorovanje kakovosti, da bi bile morebitne napake ugotovljene takoj. Po 

ISO 8402 (ISO 8402:1994) je TQM managerska metoda organiziranosti, ki naj bi temeljila na 

sodelovanju vseh zaposlenih in postavlja kakovost v središče. Smoter in cilj predstavljajo 

dolgoročni poslovni uspeh ter korist vseh zaposlenih in celotne druţbe na osnovi 

zadovoljevanja zahtev odjemalcev. Tako je TQM tudi kritični pristop do proizvodov in 

procesov organizacije, do procesov, kjer ti nastajajo, in ljudi, ki opravljajo delo, s katerim 

zagotavljajo, da bodo vsi ti popolnoma zadovoljili dogovorjene zahteve odjemalca. 
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Management kakovosti je tako vsota dejavnosti, povezanih z nadzorovanjem, zagotavljanjem 

in izboljševanjem kakovosti, kar na daljši rok vodi organizacijo v odličnost.  

 

Slika 1: Doseganje ciljev TQM je odvisno od managementa 

Vir: Šostar 2000, 17.  

2.2 Kakovost hotelskih storitev 

Če smo v prvem delu podali nekaj definicij o kakovosti na splošno, ţelimo v nadaljevanju 

podati nekaj pomembnih posebnosti (specifik), ki veljajo za kakovost storitev v hotelirski 

dejavnosti. Kakovost storitev v turistični dejavnosti so številni avtorji proučevali s strateškega 

vidika. Uranova in Contijeva (2006, 4) strateški vidik v kakovosti storitev v turizmu navajata 

kot štiri moţnosti: 

 kot funkcijsko strategijo, kjer upoštevata potrebo po funkciji managementa kakovosti 

znotraj podjetja ali druge organizacije, 

 kot samostojno strategijo diferenciacije, kjer naj bi bil poudarek na relativnih in 

absolutnih stopnjah kakovosti, kjer ugotavljamo zaznavanje gosta o podjetju ali drugi 

organizaciji in njegovih storitvah z namenom, da bi mu lahko nudili višjo diferencirano 

vrednost,  

 kot eno od dimenzij diferenciacije, pri čemer je kakovost ena od strateških spremenljivk, 

 kot organizacijsko kulturo in klimo, ki naj bi bila del vsake strategije. 

Storitve so zelo raznovrstne, zato poznamo različne opredelitve kakovosti storitev in je ta 

pojem sam po sebi teţko opredeljiv.  

Snoj (1998, 160–161) poudarja, da je treba pri opredeljevanju storitev upoštevati celotno 

kakovost, ki jo sestavljata: 

 objektivna (racionalna) kakovost in 

Izboljšanje poslovnega procesa 

Niţji stroški Višja kakovost 

Rast dobička Zadovoljstvo zaposlenih Večje zadovoljstvo kupcev 

TQM 
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 subjektivna (zaznana) kakovost. 

Snoj (1998, 160–161) razlikuje dve vrsti kakovost – tisto, ki je skladna s pričakovanji, in 

kakovost, ki je skladna s specifikacijami ali standardno kakovost. Po njegovem je objektivno 

kakovost moč natančno izmeriti bodisi laboratorijsko bodisi kako drugače, saj naj bi ustrezala 

določenemu standardu. Standardna kakovost je objektivna. Storitvena organizacija jo 

opredeljuje s postopki in izvajalci storitev. Nasprotno pa subjektivne kakovosti ni mogoče 

natančno izmeriti. Določena je s subjektivnimi, psihološkimi zaznavami tako porabnikov kot 

izvajalcev storitev, ki ocenjujejo kakovost pod vplivom svojih čustev, vrednot, pričakovanj in 

sposobnosti zaznavanja. Tovrstno subjektivno kakovost, ki je skladna s pričakovanji, opredeli 

porabnik, ko je storitev ţe izvedena (Potočnik 2000, 159).  

Isti avtor (prav tam) v nadaljevanju ločuje še tri vrste kakovosti, in sicer glede na to, ali je 

storitev teţje ali laţje ovrednotiti. Poimenuje jih: 

 iskana kakovost, 

 izkustvena kakovost in 

 kakovost zaupanja. 

Iskana kakovost zajema tiste dejavnike, ki jih porabnik lahko določi pred nakupom ali porabo 

storitve (npr. oblika, cena, barva, velikost, vonj itd.). Značilna je predvsem za izdelke in 

fizične sestavine storitev. 

Izkustvena kakovost zajema tiste dejavnike procesov oziroma rezultate storitev, ki jih 

porabniki zaznavajo med uporabo (izvedbo) ali po nakupu storitve ali izdelka (npr. prijaznost 

osebja, empatija, dobro počutje ipd.). 

Kakovost zaupanja zajema dejavnike, ki jih je tudi po nakupu ali med uporabo (izvedbo) 

teţko ovrednotiti (npr. popravilo računalnika, servis avtomobila, kirurški posegi itd.). Ta vrsta 

kakovosti prevladuje pri storitvah, ki jih izvajajo strokovnjaki. 

Načeloma pri storitvah sodelujeta predvsem izkustvena kakovost in kakovost zaupanja. V 

hotelirstvu je deloma prisotna tudi iskana kakovost (Potočnik 2000, 161). 

Kakovost je bila ţe sredi osemdesetih let ključna konkurenčna prednost, a se je ta v 

devetdesetih spremenila iz strateške prednosti v konkurenčno nujnost (Kaplan in Norton 

2000, 96). 

Če za izdelke velja, da poteka proizvajanje ločeno od potrošnika, pri čemer sta nastanek 

izdelka in končni uporabnik ločena tako krajevno kot časovno, so na drugi strani turistične 

storitve izvedene in potrošene (konzumirane) istočasno. Da se pojmovanje kakovosti pri 

izdelovanju izdelkov ne more kar tako projicirati v storitveno dejavnost, so ugotavljali ţe 

številni avtorji od sedemdesetih do devetdesetih let dvajsetega stoletja, ki jih v svojem delu 

omenja Uranova (2004, 11–16). Ti so (Judd 1968; Levitt 1972; Shostack 1977; Sasser, Olsen 
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in Wyckoff 1978; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1990; Gronroos 1990) postavili so temelje 

za raziskave v novejšem času, kjer so se zaradi povečane vloge storitvenih dejavnosti starejše 

definicije večinoma izkazale za neprimerne in neuporabne. 

Kot vodilo oz. najbolj uporabni definiciji sta postali definicija Grönroosa (1990, 37): »Kar 

šteje, je kakovost, kot je zaznana s strani uporabnika,« ter definicija avtorjev Parasuraman, 

Zeithaml in Berry (1985, 1990), ki pravijo: »da je kakovost nekaj brez pomanjkljivosti, 

narediti nekaj pravilno že prvič in vsakič naslednjič, da kakovost presega pričakovanja 

porabnikov v zvezi z določeno storitvijo in da samo uporabniki ocenjujejo kakovost ter da so 

vse druge ocene pravzaprav nepomembne.«  

Iz definicije storitev po Kandampully (2007, 24), ki pravi, da so skoraj vse storitve zmes 

otipljivega in neotipljivega dela, ter po Lockwood, Baker in Ghillyer (1996) bi lahko slednje 

projicirali tudi na hotelsko storitev. V nadaljevanju Kandampully (2007) navaja, da so za 

gosta običajno pomembnejši neotipljivi dejavniki storitve, kar pa managerjem v gostinstvu 

oteţuje delo oziroma predstavlja poseben izziv, saj so neotipljivi dejavniki teţe obvladljivi.  

Da se pri storitvah soočamo z nekaterimi pojmi, kot so neločljivosti, neotipljivost, 

heterogenost in minljivost, so ugotovili tudi drugi avtorji (Uran 2003, 56–59; Avelini-

Holjevac 1997, 184; Brezovec 2000, 44–45; Snoj 1998, 37; Dickens 1994, 18), saj storitev 

nastaja istočasno, kot jo potrošnik koristi, in teţko ustvarimo večkrat popolnoma enako 

izkušnjo.  

Za turistično dejavnost velja, da sta gost in zaposleni neprestano v stiku. Zaradi tega je 

doseganje kakovosti v turistični dejavnosti teţka naloga, ker popolne kakovosti praktično ni 

mogoče nikoli doseči. Opravka imamo s človeškim dejavnikom, kjer vedno obstaja moţnost, 

da bo zaposleni naredil napako, pomembno pa je, da se vsi v verigi trudijo, da je teh čim manj 

(Uran 2004, 13). 

2.3 Standardi kakovosti v dejavnosti hotelirstva 

Slovenska zakonodaja definira dejavnost hotelirstva v okviru posebnega zakona, ki se 

imenuje Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95). Znotraj tega zakona sta za dejavnost 

hotelirstva pomembna predvsem dva pravilnika, ki določata dejavnike tehnične kakovosti, in 

sicer: 

 Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Ur. l. RS, št. 62/08, 80/08 – popr., 115/08 

in 72/09) in 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 21/14). 

Poleg zgornjih dveh pravilnikov je v hotelirstvu obvezen tudi HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point – analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), zaradi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2641
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-3598
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3193
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0765


13 

konkurenčnih prednosti pa se v hotelih običajno pojavljata še dva ISO standarda: standard 

sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in standard sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001. 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

V hotelirstvu oziroma za nastanitvene obrate je temeljno vodilo tehnične kakovosti Pravilnik 

o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Ur. l. RS, št. 62/08, 80/08 – popr., 115/08 in 72/09). 

Merila kakovosti, opredeljena v tem pravilniku, so predpogoj za vse ostale programe 

kakovosti. Pravilnik za vsako posamezno kategorijo nastanitvenega obrata opredeljuje, katere 

kriterije naj bi ta izpolnil, da si pridobi določeno kategorijo (Uran et al. 2008, 8). Kategorijo 

hotelov po vsem svetu prepoznamo po zvezdicah. Glede na opremo in storitve, ki jih določen 

obrat nudi, se določi ustrezno število točk, vsota teh pa določa kategorijo z zvezdicami. Za 

višje kategorije, štiri zvezdice in več, je v Sloveniji obvezna ponovna kategorizacija na vsakih 

pet let. Če na kratko povzamemo določila Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

(2008), ki velja za hotele, je za vsako zvezdico med drugim določeno:  

 najmanjša površina sobe in kopalnice (za vsako zvezdico je predpisana najmanjša 

dovoljena kvadratura glede na tip sobe (enoposteljna, dvoposteljna, suita itd.), najmanjša 

kvadratura kopalnice, kvadratura odlagalnih površin v kopalnici, deleţ sob, ki imajo v 

kopalnici kad, število za invalide prilagojenih sob ipd.; 

 obvezna oprema v sobi (telefon, internet, sef, stoli, mini bar, odlagalne površine, svetila, 

število obešalnikov v omari ipd.); 

 javni prostori s sanitarijami, klimatske naprave, dnevni prostori za goste, posebej sluţbeni 

vhod, dvigala, parkirni prostori, bar; 

 številne storitve, ki morajo biti gostom na voljo: komunikacija v več jezikih, moţnost 

telefonskih klicev in poštnih ter telefaks storitev, hramba prtljage in osebnih predmetov, 

portirska sluţba, plačevanje s kreditnimi karticami, postreţba v sobi, številne informacije 

glede potovanj, najemov avtomobilov, taksi sluţb, pranje, likanje itd.; 

 minimalno število zaposlenih na količino sob, sluţba za vzdrţevanje, minimalne zahteve 

za zajtrk, jedilnik v domačem in vsaj dveh tujih jezikih, ceniki storitev na vidnih mestih, 

obratovalni časi, knjige pritoţb in pohval, reševalci iz vode ipd. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 21/14) določa, da naj bi bili za opravljanje gostinske dejavnosti 

izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na: 

 poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na 

kmetijah; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2641
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-3598
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3193
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0765
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 pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge 

zunanje površine); 

 pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata; 

 pogoje glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri 

sobodajalcih in na kmetijah; 

 pogoje, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, 

prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin; 

 pogoje glede zagotavljanja varnosti ţivil ter varnosti in zdravja pri delu. 

2.3.1 Standardi ISO 

V svetu nenehno spreminjajočih se gospodarskih, tehnoloških in okoljskih izzivov naj bi se 

tudi organizacije spreminjale in prilagajale, da obdrţijo svojo konkurenčno prednost (Bureau 

Veritas Slovenia b. l.a). V hotelih se običajno pojavljata dva ISO standarda. Standard 

sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in standard sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001. V 

podporo pri doseganju prednosti na trgu in zastavljenih poslovnih načrtov organizacij sta bila 

v letu 2015 prenovljena tudi referenčna standarda. 

Z izpolnjevanjem zahtev novih standardov bodo tudi hotelske organizacije lahko s 

kakovostnim poslovanjem ter kakovostnimi izdelki, storitvami in procesi še bolje izpolnjevale 

pričakovanja svojih odjemalcev ter vzpostavile dolgoročne odnose z vsemi sodelujočimi. 

Kakovost (ISO 9001) in ravnanje z okoljem (ISO 14001) sta postavljena v samo središče 

celotnega poslovanja in managementa. Novi verziji standarda bosta zaradi poenostavljene 

vsebine in manj usmerjenih zahtev primernejša za vse vrste organizacij. Po zaslugi osnovne 

strukture na najvišji ravni je mogoče novi standard preprosto integrirati v druge sisteme 

managementa. Večji je poudarek na obvladovanju tveganj, kar bo zagotovilo dolgotrajno 

zadovoljstvo odjemalcev in obvladovanje vplivov poslovanja na druţbeno okolje. 

Oblikovanje podatkovne baze znanja bo zagotovilo učinkovito notranjo izmenjavo znanja v 

podjetju ali drugi organizaciji. 

Standard sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015 

ISO 9001 je sistem managementa kakovosti, ki določa zahteve za sistem managementa 

kakovosti, na podlagi katerih naj bi podjetje ali druga organizacija prikazala sposobnost, da 

ponuja proizvode ali storitve, ki izpolnjujejo zahteve po enotnih predpisih in zahtevah kupcev 

(odjemalcev) ter prizadevanja za povečevanje zadovoljstva kupcev (Unterlechner et al. 2009, 

78). ISO 9001 je v svetovnem merilu najbolj poznan, pa tudi najbolj pogost standard med 

standardi za management kakovosti. Z njim se lahko pohvali več kot milijon podjetij v 170 

drţavah. ISO 9001 je mednarodni standard za management kakovosti; primeren je za katero 

koli organizacijo iz različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti. ISO 9001 temelji na osmih 
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načelih managementa kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela 

podjetje ali druga organizacija vzame za svoja, mu lahko pomagajo izboljšati rezultate 

poslovanja organizacije. Ta načela so (Bureau Veritas Slovenia b. l.a, Unterlechner et al. 

2009, 78): 

 osredotočenost na odjemalce, 

 vodenje, 

 vključevanje ljudi, 

 procesni pristop, 

 sistemski pristop k vodenju, 

 nenehno izboljševanje, 

 odločanje na podlagi dejstev, 

 vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. 

Dvajset let po izdaji certifikata je ISO 9001 še vedno visoko cenjen standard. Organizacijo 

vodi k višji kakovosti in tako deluje tudi kot benchmarking za poslovne rezultate in notranje 

procese. Mednarodna organizacija za standarde (ISO) je v letu 2015 izdala nov standard ISO 

9001:2015, ki nadomešča dosedanji ISO 9001:2008 (in še prejšnjega ISO 9001:2000) (Bureau 

Veritas Slovenia b. l.a). 

Standard sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 

Odgovorno ravnanje z naravnim okoljem postaja danes vse pomembnejše nabavno merilo. 

Kupci bolj kot kadar koli prej cenijo izdelke, storitve in procese iz okolju prijaznih virov. Da 

bi organizacija lahko ostala konkurenčna, naj bi imela učinkovit sistem ravnanja z okoljem. S 

standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do 

naravnega okolja. ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je 

izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization). Zagotavlja 

preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja organizacije s predpisi, ki urejajo 

okoljske vidike (Bureau Veritas Slovenia b. l.b). 

Tudi v hotelirski dejavnosti ima odgovoren odnos do naravnega okolja vse pomembnejšo 

vlogo, saj so ljudje vse bolj osveščeni, tiste druge pa skušajo okoljsko usmerjeni hoteli 

vzgajati z zgledom povsod tam, kjer je to mogoče. V marsikaterem hotelu danes lahko 

najdemo koše za ločeno zbiranje odpadkov, eko- ali bio-kotičke v restavracijah, napise o 

smotrni uporabi brisač in papirja v kopalnicah ter toaletah ipd. 

2.3.2 HACCP 

HACCP (angleška kratica za Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza 

tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanja varne 

http://www.iso.org/iso/store.htm
http://www.bureauveritas.si/73cbcc07-3b93-49fa-997b-e210fc13b368/3_ISO14001_09.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bureauveritas.si/73cbcc07-3b93-49fa-997b-e210fc13b368/3_ISO14001_09.pdf?MOD=AJPERES
http://www.iso.org/iso/home.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Varnost
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prehrane. Metodo so zasnovali Američani za potrebe NASA leta 1960, v evropski zakonodaji 

pa je vključena od leta 1993. Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za 

ţivino, poljedelce, ţivinorejce, transport, skladiščenje ţivil, gostince, trgovce z ţivili in 

predelovalno ţivilsko industrijo. HACCP je tako obvezen tudi za vse hotele in z njim 

povezane gostinske obrate. V podjetju uvedejo HACCP na osnovi načrta v štirinajstih 

korakih, ki poleg tega vključujejo sedem osnovnih načel. Uporablja se na vseh stopnjah 

proizvodnje ţivil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Sedem 

HACCP načel je vključenih v mednarodni standard ISO 22000. Ta standard predstavlja 

popoln sistem vodenja varnosti ţivil, ki vključuje programe za varnost ţivil, HACCP in 

sistem vodenja kakovosti, ki skupaj tvorijo celovito obvladovanje kakovosti v določeni 

organizaciji. Izvajanje sistema HACCP vključuje spremljanje, preverjanje in potrjevanje 

vsakodnevnega dela, ki je v skladu z zakonskimi zahtevami v vseh fazah in ves čas ravnanja s 

prehrano hotelskih gostov (FDA 1997).  

2.4 Dejavniki zaznavanja kakovosti 

Dober ponudnik hotelskih storitev naj bi bil sposoben prisluhniti ţeljam in potrebam svojih 

gostov in jim znal ugoditi. Semolič (2004, 2) poudarja, da je pomembno poznati predvsem 

tiste dejavnike, ki ključno vplivajo na kakovost opravljene storitve in ustvarjajo zadovoljne 

goste. V nadaljevanju definira, »da je vedenje o tem, kaj porabnik potrebuje, prvi in 

najverjetneje tudi najbolj kritičen korak h kakovostni storitvi«. 

2.4.1 Model petih vrzeli ali razkorakov 

V prejšnjih poglavjih smo kakovost storitev pojmovali kot razliko med pričakovanji 

porabnika in njegovim dejanskim zaznavanjem storitve. V osemdesetih letih so Parasuraman, 

Zeithaml in Berry (1985) razvili model vrzeli, kjer vrzel dejansko pomeni razkorak ali to 

razliko v percepcijah. Model temelji na petih vrzelih. Če ţeli organizacija izboljšati kakovost 

storitev, naj bi odkrila razloge za vsako od petih vrzeli (razkorakov) ter razvila strategije za 

njihovo zmanjšanje (Lovelock 1996, 468).  

Ker smo se v tej magistrski nalogi osredotočali na kakovost v hotelirski dejavnosti, je treba 

poudariti, da je v turističnih dejavnostih vedno najpomembnejši gost.  

Navajamo primer: Koliko časa bomo gosta pri prijavi ali odjavi iz hotela pustili čakati in ali 

bo pri tem ostal zadovoljen ali ne, je stvar našega in njegovega zaznavanja o tem, kaj 

razumemo kot zadovoljstvo gosta. Receptor misli, da ve, kaj si gost v danem trenutku za 

pultom ţeli, v resnici pa morda hoče čisto nekaj drugega. V takem primeru imamo opraviti s 

problemom komuniciranja. K razreševanju teţav v komuniciranju nam lahko veliko 

pripomore ravno model petih razkorakov, kot je prikazan v sliki 2. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehrana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krma_(hrana)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krma_(hrana)
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivinoreja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Transport
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skladi%C5%A1%C4%8Denje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivilo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gostinstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trgovina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivilsko-predelovalna_industrija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Drt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Delo
https://sl.wikipedia.org/wiki/ISO
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Slika 2: Model vrzeli 

Vir: Zeithaml, Parasuraman in Berry 1998, 36. 

Razkorak 1 je razkorak pozicioniranja med pričakovanji porabnikov in zaznavanjem 

pričakovanj na strani poslovodstva organizacije. Poslovodstvo organizacije (v našem primeru 

hotela) pogosto ne razume ali ne ve, kakšna so pričakovanja porabnikov (gostov), niti ne ve, 

na podlagi česa gostje ustvarjajo svoja pričakovanja. Strategije za zmanjšanje vrzeli 

vključujejo boljše poznavanje pričakovanj gostov s trţnimi raziskavami in analizo pritoţb, 

izboljšanjem komuniciranja med kontaktnim osebjem in poslovodstvom ter zmanjšanjem 

števila ravni med poslovodstvom in porabniki.  

Razkorak 2 je razkorak specifikacije med zaznavanjem pričakovanj gostov pri poslovodstvu 

in natančno opredelitvijo standardov kakovosti storitev. V tem primeru lahko poslovodstvo 

pravilno zazna gostove ţelje, vendar nima določenih natančnih standardov izvedbe. Ta vrzel 

se lahko zmanjša, če si poslovodstvo postavi jasne smotre in cilje in poskrbi za 

standardizacijo izvedbe storitev. 

Razkorak 3 je razkorak izvrševanja med standardi oziroma specifikacijo kakovosti storitev in 

dejansko ravnjo izvajanja storitev. Do razkoraka lahko pride zaradi prezapletenih standardov, 

neustreznega izobraţevanja in usposabljanja, pomanjkanja timskega dela, lahko tudi, če je 
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osebje preobremenjeno, ni motivirano, nesposobno ali nepripravljeno izpolniti specifikacije. 

Vrzel je mogoče zmanjšati z ustreznim izobraţevanjem in usposabljanjem osebja in s pravilno 

izbiro zaposlenih. 

Razkorak 4 se imenuje razkorak komuniciranja in obstaja med dejansko izvedbo storitve in 

zunanjim komuniciranjem. Včasih se zgodi, da hotelirji gostom preveč obljubljajo in obljub 

niso sposobni izpolniti, ali pa o ponudbah kontaktno osebje premalo informirajo. Pri 

komuniciranju z gosti naj hotelirji objavijo, kaj bo gost dejansko dobil, in naj obljubijo le 

tisto, kar bodo zares lahko izpolnili. 

Razkorak 5 je razkorak percepcije med pričakovano in zaznano storitvijo. Za zmanjšanje te 

vrzeli je treba zmanjšati preostale štiri vrzeli.  

Prednost modela je, da ponuja splošno razumevanje in razrešitve, ki so uporabne na različnih 

področjih delovanja. Model je v pomoč pri odkrivanju razlogov za teţave s kakovostjo 

storitev, ne odkriva pa specifičnih napak pri kakovosti storitev, ki se pojavljajo v specifičnih 

storitvenih organizacijah. Če je smoter in cilj organizacije nuditi kakovostne storitve, naj bi 

vsaka organizacija razvila svoj način določanja in ohranjanja kakovosti storitev (Lovelock 

1996, 468–469). Po mnenju Uranove (2004, 23) je ta peti razkorak v zgornjem modelu 

namenjen zgolj zunanji evalvaciji, ker kakovost opravljene storitve ocenjujejo zgolj odjemalci 

(gostje). Zato je osnovala podoben model kakovosti storitev v hotelirstvu, kjer je peti 

razkorak poimenovan kot razkorak evalvacije. Model je prikazan v sliki 3. 

 

Slika 3: Model kakovosti storitev v hotelirstvu 

Vir: Uran 2004, 23. 
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Slika 3 prikazuje prej omenjane razkorake v sklopu notranje kakovosti, pri čemer je Uranova 

(2004, 24) notranjo kakovost v hotelirstvu opredelila kot »proces, s katerim skuša hotelsko 

podjetje, ob pozicioniranju, specificiranju, izvajanju, komunikaciji in evalvaciji storitve v 

skladu s pričakovanji gosta doseči stopnjo, do katere lahko hotelska storitev, proces izvajanja 

storitve in ugled hotelskega podjetja zadovoljijo pričakovanja gostov«. 

Hotelska storitev je zelo kompleksna, to so ugotavljali številni avtorji, ko so ţeleli definirati 

značilnosti hotelskih storitev. Tako Lockwood, Baker in Ghillyer (1996) navajajo, da gre za 

niz različnih storitev z otipljivimi in neotipljivimi dejavniki, Langer (1997, 36) poudarja, da 

stopnjo kakovosti storitev določajo ključni dejavniki v procesu izvajanja storitev, Medlik 

(1996, 211) in Uran (2003, 113) pa navajata, da na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo gosta 

vpliva pet sestavin, iz katerih je sestavljen hotelski proizvod. Te sestavine so: lokacija hotela, 

zmogljivosti hotela (nastanitvene, rekreacijske, prehrambne), cena in način izvajanja storitev 

ter ugled hotela.  

Hotelir neposredno vpliva na izvedbo storitev. Caruana in Pitt (1997), Boshoff in Mels 

(1995), Edvardsson, Larsson in Setterlind (1997) ter Mayer (1997) menijo, da hotelir z 

zmanjševanjem razkorakov v organizaciji vpliva na boljšo kakovost storitev in povečanje 

zadovoljstva gostov. Navsezadnje je ponudnik storitev tisti, ki določa, kakšna bo ponudba, 

trţenje in kakšni bodo procesi, kako bo ravnal s človeškimi potenciali in katera znanja ter 

veščine potrebuje v organizaciji, kakšni bosta organizacijska kultura in klima ter kakšno 

kakovost si ţeli. Woods in King (1996, 106) posebej poudarjata pomen osebja, saj je zaradi 

specifičnosti hotelskih storitev zelo pomembno, da je pravo osebje na pravem mestu, sicer še 

tako dobro zamišljena storitev ne bo dosegla svojega namena. 

Snoj (1998, 157) opozarja na še en pomemben vidik zaznavanja kakovosti, in sicer na učinek 

negativne informacije. Tako kot pravi ţe sam slovenski pregovor, da »dober glas seţe v 

deveto vas, slab pa še dlje«, so po raziskavi TARP-a (1986, v Carson b. l.) prišli do 

ugotovitev, da povprečen odjemalec, ki je bil zadovoljen s ponudbo, pove o svoji pozitivni 

izkušnji devetim do desetim ljudem, vsak razočarani odjemalec pa širi svojo negativno 

izkušnjo na več kot 20 ljudi. Širjenje pozitivnih izkušenj glede na negativne je tako v 

povprečju v razmerju 1 : 2. 

2.4.2 Zaznavanje kakovosti storitev po Grönroosu 

Grönroos (1994) je kakovost storitev najprej razdelil na tehnično in funkcionalno.  

Tehnična kakovost se je nanašala bolj na rezultat oziroma na vprašanje, »kaj je bilo 

ponujeno«. Z drugimi besedami je tehnična kakovost tisto, kar gost dobi v materialnem 

smislu (npr. soba v hotelu, hrana in pijača v gostinskih storitvah, računalniški sistem v banki, 

stroji in orodje v avto servisih itd.). 
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Funkcionalna kakovost se nanaša na način izvajanja storitve oziroma na vprašanje, »kako je 

bilo nekaj ponujeno«. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je funkcionalna kakovost subjektivna 

izkušnja, ki jo gost dobi ob uporabi storitve (npr. prijaznost receptorja ob sprejemu v hotel, 

obnašanje natakarja v restavraciji, ustreţljivost sobarice ali kopališkega mojstra, pristop 

svetovalca za kredit v banki, zavzetost mehanika pri iskanju napak na avtomobilu itd.). 

Isti avtor je v svojem dopolnjenem modelu (Grönroos 2000, 67) razdelil kakovost storitve na 

pričakovano in zaznano kakovost, pri čemer je upošteval tudi sestavini tehnične in 

funkcionalne kakovosti. Model prikazuje slika 4. 

 

Slika 4: Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev 

Vir: Grönroos 2000, 67.  

Tehnične vidike je bistveno laţe kopirati, zato je na njih teţko graditi konkurenčno prednost. 

Nasprotno pa se podjetju ali drugi organizaciji splača graditi na človeških virih in tako 

ustvarjati konkurenčno prednost na funkcionalni kakovosti. Kot poudarjajo Uranova et al. 

(2008, 8), je dejavnik diferenciacije funkcionalna kakovost, saj je pomembneje, kako gostu 

nekaj ponudimo, kot kaj mu ponudimo. Če funkcionalna kakovost gosta ne zadovolji (npr. 

nesramnost receptorja ob prihodu v hotel), ne bo niti najmoderneje opremljena soba 

pomagala, da gost pozabi nezadovoljstvo zaradi neprimerne izvedbe storitve.  

Poleg opredelitve pričakovane in zaznane kakovosti Grönroos (2000, 67) navaja še sedem 

dejavnikov, ki vplivajo na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitev in jih lahko brez teţav 

projiciramo tudi v hotelirsko dejavnost. Poimenuje jih: 

 strokovnost in spretnost zaposlenih na vseh delovnih mestih v hotelu, kar vključuje 

ustrezna znanja in izkušnje, ki jim omogočajo, da svoje delo nemoteno opravljajo; 

 vedenje zaposlenih – je ključnega pomena, predvsem na tistih poloţajih, kjer prihajajo v 

neposreden stik z gosti (portir, receptor, sobarica, natakar, maser, reševalec iz vode idr.); 
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 dostopnost in fleksibilnost – pomeni nabor raznolikih vrst storitev (od pijače, hrane, 

velikosti sob, ponudbe različnih masaţ, lepotnih neg, savn, fitnesa, izposoje koles itd.) ter 

fleksibilnost v smislu hitre postreţbe gostov, opremljanja z informacijami, hitrega 

odzivanja v primeru nezadovoljstva ipd.); 

 zanesljivost in zaupanje osebju, da postreţe naročeno hrano in pijačo z jedilnika, dodeli 

ustrezno sobo, izvede ţeleno storitev, preda brezhibno opremo … ter na koncu natančno 

zaračunava storitve; 

 povračilo stroškov, ustrezen popust ali opravičilo, ki ga gost prejme v primeru 

pomanjkljivosti v storitvenem procesu; 

 ugled in kredibilnost hotelskega podjetja med gosti vzbujata določeno jamstvo glede 

brezhibnih in kakovostno opravljenih hotelskih storitev; 

 storitvena pokrajina – je izgled celote (zunanji in notranji izgled hotela, opremljenost sob 

in drugih skupnih prostorov, čistoča, ponudba hrane in pijače, urejenost osebja), ki je prav 

tako zelo pomembna pri zaznavanju hotelskih storitev. 

Ker v zgornjih dejavnikih nikjer ne omenja cene, Grönroos (2000, 80) meni še, da si porabnik 

svoje mnenje o ceni lahko ustvari v skladu s svojimi pričakovanji glede izvedbe storitev, 

lahko pa si jo tudi ustvari na podlagi preteklih izkušenj. Obenem opozarja, da je prav cena 

tista, ki pogosto predstavlja merilo za presojanje kakovosti storitev. V očeh uporabnika 

običajno višja cena vzbuja predstavo o visoki kakovosti, še posebej, če narava storitve ni 

opredmetena. 

2.4.3 HSKS – celovit sistem kakovosti po Uranovi in Contijevi  

Uran in Conti (2006, 8) sta v skladu s temeljnimi izhodišči in opredelitvijo problematike 

zagotavljanja kakovosti v hotelskih podjetjih izoblikovali metodologijo, ki se lahko prilagaja 

specifičnim potrebam posameznih hotelskih podjetij. Metodologijo sta poimenovali hotelski 

sistem kakovosti storitev ali na kratko HSKS. Ta interni sistem oziroma metodologija (v 

nadaljevanju HSKS) predstavlja jasno in pregledno sistemsko orodje za oblikovanje lastnih 

sistemov kakovosti v nastanitvenih obratih ne glede na velikost in vrsto obrata. Zasnovali sta 

ga tako, da ga je mogoče aplicirati tudi na druge gostinske (restavracije, gostilne, bare …) in 

turistične objekte (športni centri, wellness centri …). 

Pri pripravi metodologije sta izvedli najobširnejšo raziskavo organizacijskih razkorakov v 

slovenskem hotelirstvu (Uran 2003 in 2004); upoštevali sta do tedaj najboljše prakse v svetu 

(TQM, ISO, QFD, Evropski model poslovne odličnosti idr.) ter vključili svoje izkušnje. Kot 

še navajata, je namen HSKS pomagati hotelirjem, da si oblikujejo lasten, interni sistem 

kakovosti, ali dopolnijo ţe obstoječega. 

HSKS je sestavljen iz treh osnovnih faz: (1) vodenje za kakovost, (2) implementacija 

kakovosti ter (3) evalvacija kakovosti. Celoten sistem je predstavljen na sliki 5. 
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Slika 5: Sistem zagotavljanja kakovosti v hotelskih podjetjih – HSKS  

Vir: Uran in Conti 2006, 8. 

Vsaka od treh faz je razdeljena še naprej. 
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konceptom kakovosti poglavitni pogoj za uspešnost podjetja ali druge organizacije; te 

vrednote naj bi implementirali tako v procese kot v svoje zaposlene. 

Faza 2: implementacija kakovosti se deli na dva programa: program oblikovanja standardov 

storitev in program implementacije standardov. Z oblikovanjem standardov storitev skušamo 

zmanjšati razkorak specifikacije. Na tem mestu avtorici poudarjata pomembno vlogo 

standardnih delovnih postopkov (v nadaljevanju SDP). SDP so skupek navodil oziroma 

korakov, ki se jih zaposleni drţijo z namenom učinkovitega in kakovostno opravljenega dela. 

Tudi v hotelirstvu imajo SDP svoj pomen, saj pripomorejo k zagotavljanju pravilno in 

pravočasno opravljenih storitev s čim manj napakami, zagotavljajo vedno enako kakovost 

storitev, olajšajo nadzor in trening zaposlenih. Pomembno je, da podjetje SDP oblikuje ob 

vsaki večji novosti (uvedba nove storitve, novih materialov, uvajanje novih zaposlenih, 

odprtje novega lokala ipd.). 

HSKS program oblikovanja standardov storitev v hotelirstvu omogoča hotelirjem, da SDP 

sistematično razdeli na pet enot (Uran in Conti 2006, 16): splošne informacije o hotelu (in ali 

oddelkih, npr. recepcija, bazen, gostinstvo, gospodinjski servis, animacija …), kodeks 

obnašanja, pravila kakovosti (mapa kakovosti za vsak oddelek), SDP za osnovne storitve, 

SDP za dopolnilne storitve.  

Program za implementacijo standardov je namenjen zmanjševanju razkoraka izvrševanja. 

HSKS program implementacije SDP daje hotelirjem navodila, kako učinkoviteje ravnati z 

zaposlenimi z namenom doseganja skupnega smotra in cilja, ki mora biti kakovostna storitev, 

in je ravno tako razdeljen na pet enot (Uran in Conti 2006, 33): predstavitev SDP zaposlenim, 

trening zaposlenih skladno s SDP, izvajanje storitev skladno s SDP, nadzor izvajanja SDP, 

nagrajevanje zaposlenih za kakovostne storitve.  

Faza 3: evalvacija kakovosti je namenjena zmanjševanju razkoraka pozicioniranja in gostove 

percepcije o kakovosti storitev. HSKS za evalvacijo kakovosti pomaga hotelirjem opredeliti, 

kaj raziskovati, s kakšnimi metodami in kaj početi s pridobljenimi informacijami. Ta faza 

vsebuje tri dejavnike: priporočeno metodologijo za kvantitativne raziskave (prednosti in 

slabosti posameznih metod in kako pritegniti goste k sodelovanju), primere kvantitativnih 

vprašalnikov za raziskovanje zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov ter uporabo informacij. 

Kadar podjetje ali druga organizacija vpelje sistem kakovosti, ga pričnejo zanimati, kakšni so 

učinki. Ti so lahko razvidni iz poslovnih rezultatov (gledano dolgoročno), analize izvajanja 

SDP (gledano kratkoročno) ter ne eni strani analize zadovoljstva gostov in drugi analize 

zadovoljstva zaposlenih (obe sta kratkoročni). Kot poudarjata avtorici, obstaja med temi 

učinki vzročno-posledična vez, ki pa se prične pri zaposlenih. »Zadovoljni zaposleni so 

predpogoj za zadovoljne goste, zadovoljen gost pomeni boljše poslovne rezultate, boljši 

poslovni rezultati pomenijo več možnosti za razvoj podjetja, tudi višje nagrade za zaposlene, 

kar spet poveča njihovo zadovoljstvo.« (Uran in Conti 2006, 47) Pomembno je, da zna 
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podjetje ali druga organizacija pridobljene informacijo koristno uporabiti in se hitro odzivati 

na ugotovljene nepravilnosti. Navsezadnje je v hotelirski dejavnosti zelo pomembno, da ima 

hotel vzpostavljen hiter in učinkovit sistem za razreševanje pritoţb gostov.  

2.5 Opredelitev zadovoljstva uporabnika storitve 

V literaturi najdemo kar nekaj razprav, ki primerjajo odnos med kakovostjo storitev in 

zadovoljstvom kupca, pomembno pa je, da teh dveh pojmov med seboj ne enačimo. Kakovost 

je le eden izmed vzrokov, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo. Na tem mestu se bomo bolj 

osredotočali na zadovoljstvo. Na zelo poenostavljen način bi lahko trdili, da zadovoljstvo 

porabnika (gosta) doseţemo takrat, ko uspemo doseči ali preseči njegove ţelje in 

pričakovanja. Z drugimi besedami – gost bo zadovoljen, če bo svojo izkušnjo s storitvijo 

ovrednotil kot enako ali boljšo, kot jo je pričakoval. V nasprotnem primeru bo razočaran in 

nezadovoljen (Oliver 2010). 

Organizacija naj bi se zavedala, da je zadovoljstvo porabnikov pomemben dejavnik, ki vpliva 

na uspešnost poslovanja, zato naj bi znala prisluhniti ţeljam in potrebam uporabnikov. 

Zadovoljni kupci (gostje) se pogosto odločijo za ponoven nakup proizvoda ali storitve, zelo 

zadovoljni kupci (gostje), pa lahko podjetju ali drugi organizaciji celo ostanejo zvesti 

(Čepulič 2003, 46).  

Oliver in Rust (1994, 4) gledata na zadovoljstvo kot na neko izpolnitev in v primerjavi med 

proizvodi in storitvami dodajata, da lahko, za razliko od zadovoljstva s proizvodom, storitve v 

veliki meri presegajo porabnikova pričakovanja v smislu ugajanja in presenečenja.  

Glede na to Oliver in Rust (1994, 4) ločita štiri vrste zadovoljstva: 

 zadovoljstvo kot zadovoljitev: domneva, da je proizvod oziroma storitev zadovoljiv v neki 

pasivni obliki (npr. hrano v restavraciji jemljem kot nekaj, kar je nujno za preţivetje, ne 

kot uţitek v raznovrstnih okusih …); 

 zadovoljstvo kot presenečenje: v nasprotju s prejšnjim se tu prebudi visoka stopnja 

zadovoljstva, ki je lahko pozitivna (navdušenje), ali močno nezadovoljstvo, ki je 

negativno (šok) (npr. ugodna klima in prijeten hotelski ambient, prijaznost zaposlenih, 

drobne pozornosti; v nasprotnem primeru pa lahko hitro doseţemo negativen priokus ţe z 

eno samo neprijaznostjo nekoga od zaposlenih …); 

 zadovoljstvo kot užitek: je posledica nekega pozitivnega stanja, ko od proizvoda oziroma 

storitve dobimo neko korist ali uţitek (zabava). (Za turistične oziroma hotelske storitve 

naj bi bilo zadovoljstvo predvsem presenečenje ali uţitek. Predvsem takrat, ko so gostje 

na dopustu v pravem pomenu besede in se lahko predajajo uţitkom prehrane, okolja, si 

privoščijo kakšno sprostitveno masaţo, nego itd.); 

 zadovoljstvo kot olajšanje: je posledica nekega negativnega stanja, oddaljitev od 

neprijetnega stanja.  
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Oliver se je poleg zgornjih definicij v devetdesetih letih še veliko posvečal zadovoljstvu. Med 

drugim je pri svojih definicijah zadovoljstva izhajal iz same besede. Zadovoljstvo (angl. 

satisfaction) izvira iz latinskih besed satis, ki pomeni dovolj, in facere, ki pomeni delati, 

narediti. Zadovoljstvo je tako definiral kot neko izpolnitev, zadoščenje. Definicijo je 

oblikoval kot: »Zadovoljstvo porabnikov pomeni njihov odziv na neko (ne)izpolnitev, njihovo 

sodbo o tem, ali je izdelek oziroma storitev zadostil nivo izpolnitve ali ne,« in dodal, da je 

popolnoma izkustveno pogojeno (Oliver 1997, 13 in 178). 

Da je vrednotenje storitev pogojeno z neposredno izkušnjo, se strinja tudi Potočnik (2000, 

182). Če dvema uporabnikoma ponudimo enako storitev in ju na koncu prosimo za mnenje, jo 

bosta ovrednotila vsak po svoje. Poleg tega opozarja, da je poleg kupčevih zaznavanj storitev 

zelo pomemben tudi način odziva tako med izvajanjem storitve kot na koncu izvedbe. V 

skladu s pričakovanju porabnika (gosta) je ta odziv lahko razpotegnjen od nezadovoljstva do 

popolnega zadovoljstva. 

Fornell (1992, 12) opredeljuje zadovoljstvo uporabnika kot funkcijo prednakupnih 

pričakovanj in ponakupnih zaznavanj izvedbe. Zelo podobno je tudi za Snoja (1998, 158) 

zadovoljstvo porabnikov čustveni odziv, ki nastane ob primerjavi pričakovanj in dejanske 

izkušnje v zvezi z določenimi storitvami, ter za Kotlerja (1998, 40), ki pravi, da je to stopnja 

porabnikovega počutja kot posledica primerjave med zaznano prejeto storitvijo in osebnimi 

pričakovanji. Pedraja-Iglesias in Gullien (2004, 374) navajata, da zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo predstavljata porabnikovo spoznavno stanje, ki je posledica njegovih izkušenj 

z določenim storitvenim procesom, pri čemer spoznavno stanje pomeni nekakšno vrzel med 

porabnikovo ţeleno in zaznano situacijo. Tudi Rojšek (1998, 2) trdi, da gre pri zadovoljstvu 

za primerjavo med porabnikovimi pričakovanji in zaznavanji, vendar dodaja, da so 

pričakovanja bolj čvrsta, trajna in stabilna, zaznavanja pa bolj začasna, trenutna in bolj 

spremenljiva. Zadovoljstvo je po njenem zato relativno, ker je odvisno od posameznikovih 

različnih pričakovanj in zaznavanja kakovosti storitve, ki pa je subjektivno. Po njenem se 

zadovoljstvo v zvezi z določeno storitvijo oblikuje ves čas njenega delovanja, ne samo v času 

nakupa.  

Avtorja Anderson in Fornell (1994, 247) sta podala zelo enostaven model, ki ponazarja niz 

vzročno-posledičnih povezav ključnih dejavnikov zadovoljstva. Ta model vključuje 

predvidevanja, da je to lahko povod za ponoven nakup, če kakovosti in pričakovanjem sledi 

zadovoljstvo. 

Zadovoljstvo naj bi bilo rezultat tako preteklih kot sedanjih izkušenj. Na osnovi preteklih 

izkušenj se izoblikujejo pričakovanja glede kakovosti storitev ali izdelka, ki sluţijo kot 

standardi, s katerimi zavedno ali nezavedno primerjamo novo izkušnjo. Na osnovi te 

primerjave med pričakovanji in dobljeno kakovostjo se ustvarja zadovoljstvo oziroma 

nezadovoljstvo, ki posledično vpliva na nove nakupe. Model prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Model zadovoljstva porabnikov 

Vir: Anderson in Fornell 1994, 247. 

Liljander in Strandvik (1993) navajata, da je opredelitev zadovoljstva zelo kompleksna, saj 

gre vzroke za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo iskati tako v kakovosti kot tudi v drugih 

dejavnikih. Po njunem mnenju kakovostna storitev še ne pomeni zadovoljnega porabnika. 

Tudi če porabnik neko storitev zazna kot kakovostno, še ni nujno, da bo tudi zadovoljen, ker 

lahko nek popolnoma neznan in nepričakovan dejavnik povzroči njegovo nezadovoljstvo 

(npr. cena, lokacija lokala, preveč oddaljeno parkirišče …). 

Še eno ločnico med zadovoljstvom in storitvijo sta podali avtorici Bitner in Hubert (1994, 73–

77), ki ločita med zadovoljstvom s soočenjem s storitvijo (angl. Service Encounter 

Satisfaction), splošnim zadovoljstvom s storitvijo (angl. Overall Service Satisfaction) ter 

kakovostjo storitve.  

 Zadovoljstvo s soočenjem s storitvijo opisujeta kot porabnikovo zadovoljstvo ob soočenju 

z določeno storitvijo, ki obsega porabnikove občutke ob interakciji z določeno 

organizacijo in je rezultat ocen dogodkov in vedenja, ki se ob tem pojavijo. Ob tem 

domnevata, da porabniki ločijo med tem zadovoljstvom in splošnim zadovoljstvom. 

 Splošno zadovoljstvo s storitvijo se od prejšnjega loči po tem, da odseva porabnikove 

občutke in izkušnje ob številnih srečanjih in interakcijah bodisi z isto osebo bodisi z več 

različnimi osebami v istem podjetju ali drugi organizaciji. Upošteva vsa porabnikova 

srečanja in izkušnje z določenim podjetjem ali drugo organizacijo ter tako odseva njegovo 

splošno zadovoljstvo. 

Podobno kot Bitner in Hubert (1994) tudi Štefančič Pavlovičeva (2001, 21) zadovoljstvo 

potrošnika opredeljuje na dveh stopnjah: 

 zadovoljstvo z določeno transakcijo, ko je kupec zadovoljen z določenim proizvodom ali 

storitvijo ter nakupnim procesom; gre za prvo stopnjo zadovoljstva, ki lahko kasneje 

preraste v splošno zadovoljstvo; 

 splošno zadovoljstvo, ko je kupec na splošno zadovoljen s proizvodi ali storitvami 

določenega podjetja ali druge organizacije ter z načinom, kako mu v podjetju ali drugi 

organizaciji posredujejo svoje izdelke ali storitve. Gre za višjo stopnjo zadovoljstva, ki 

običajno izhaja iz tega, da je bil kupec večkrat zaporedoma zadovoljen s posameznimi 

transakcijami oz. proizvodi ali storitvami tega podjetja ali druge organizacije. Smoter in 

cilj vsakega podjetja ali druge organizacije je splošno zadovoljstvo kupca, saj je to 

najboljša osnova za dolgoročno zvestobo kupca. 

Kakovost in 

pričakovanja 
Zadovoljstvo 
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Ponoven nakup 
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Čepulič (2003, 47) se je v svoji študiji posvečala zadovoljstvu in načinom, kako doseči visoko 

stopnjo zadovoljstva. Zadovoljstvo porabnika je rezultat zaznavanja storitev v skladu z 

njegovimi pričakovanji. Kadar se zaznavanja porabnika ne ujemajo popolnoma z njegovimi 

pričakovanji, pa podjetje ali druga organizacija lahko doseţe dve stanji porabnika: 

 kadar zaznavanja uspejo preseči pričakovanja, govorimo o pozitivni izkušnji in porabnik 

(gost) je običajno zelo zadovoljen; v tem primeru obstaja velika moţnost, da se bo v 

podjetje ali drugo organizacijo ali k dani storitvi še vrnil; 

 kadar so zaznavanja niţja od pričakovanj, govorimo o negativni izkušnji; gost bo 

najverjetneje razočaran in bo naslednjič po vsej verjetnosti odšel h konkurenci. 

Čepulič (2003, 47) še dodaja, da je pogosto pri storitvah tudi od porabnika odvisno, kako 

kakovostne bodo. Pri nakupu storitev porabniki čutijo večjo odgovornost za svoje 

(ne)zadovoljstvo kot pri nakupu proizvoda, še posebej, če v procesu izvajanja tudi sodelujejo. 

Allen (2006), Gruca in Rego (2005) ter Kocjanc (2012, 2) navajajo, da se pozitivne posledice 

zadovoljstva kupcev najpogosteje kaţejo kot: 

 zvestoba kupcev ali vračanje, 

 širjenje dobrega glasu med druge potencialne kupce, 

 zniţanje stroškov za pridobivanje novih kupcev, 

 zmanjšanje števila reklamacij in pritoţb, 

 povečanje ugleda in izboljšanje javne podobe organizacije, 

 zvišanje dobička. 

Weis (2011, 34–35) navaja zadovoljstvo kot enega najbolj zaţelenih končnih ponakupnih 

učinkov, in sicer tako za trţnike kot tudi za potrošnike. Po njenih trditvah »si tržniki močno 

prizadevajo, da bi zadovoljili potrošnike zato, ker si s tem zagotavljajo dobro podlago za 

ponovne nakupe, postavljajo temelj za širjenje naklonjenih informacij od ust do ust, pa tudi 

njihovo vsakdanje delo je tako bolj prijazno«. Na drugi strani pa omenja potrošnike, ki 

uţivajo v svojem zadovoljstvu ne le zaradi koristi od kupljenega izdelka ali storitve, ampak 

jim tudi sam občutek zadovoljstva vzbuja prijetna čustva.  

Ob vsem tem naj bi se zavedali, da določeni nakupi prinašajo tudi nezadovoljstvo. 

Nezadovoljstvo pogosto postavlja interese podjetja ali druge organizacije v nasprotje z 

interesi potrošnikov, za potrošnike je to neprijetno in kaţe na njihove teţave z določenim 

proizvodom, podjetjem ali drugo organizacijo ali ponujeno storitvijo. 

Kako torej porabnike pripeljati do večjega zadovoljstva? 

Weisova (2011, 33–35) ponuja nekaj koristnih usmeritev, kako povečati učinkovitost 

prizadevanj na področju izboljševanja zadovoljstva: 
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 Zadovoljstvo naj bi bilo sestavni dejavnik poslanstva podjetja ali druge organizacije in 

eden primarnih smotrov in ciljev managerjev. Stalne in koordinirane dejavnosti za 

njegovo izboljševanje naj bi podprli in vodili vršni managerji (poslovodstvo, uprava …). 

 Zadovoljstvo porabnikov naj bi bilo redno merjeno in analizirano tako z vidika primerjave 

s konkurenti kot z vidika ključnih dejavnikov ter učinkov zadovoljstva (npr. vpliv 

zadovoljstva na zvestobo in dobiček). 

 Vsem točkam, kjer podjetje prihaja v stik s porabniki (vmesniku s porabniki), je treba 

nameniti izjemno pozornost v smislu kakovosti in prijaznosti procesov. 

 Zadovoljstvo je treba povezati s prizadevanji za kakovost, merjenjem kakovosti in 

komuniciranjem standardov kakovosti. 

 Zaposleni so eden ključnih vzvodov izboljševanja zadovoljstva, kar je treba upoštevati 

tako pri izbiri kot pri izobraţevanju ter usposabljanju kadrov. 

 Za zadovoljstvo je treba zagotoviti tudi preseganje pričakovanj porabnikov. Zgolj 

(standardizirana) kakovost ni dovolj, četudi je na visoki ravni. Porabnike je treba kljub 

temu občasno (pozitivno!) presenetiti.  

 Natančnejših »receptov« izboljševanja zadovoljstva ni smiselno predpisovati. Vsako 

podjetje ali druga organizacija mora razviti svoj pristop, ki se sicer lahko opre na tuje 

zglede, vendar mora hkrati ustrezati organizacijski kulturi in klimi podjetja ali druge 

organizacije, predvsem pa njegovim porabnikom! 

V podjetjih in drugih organizacijah se zavedajo, da so zvesti porabniki najbolj donosni, zato si 

nenehno prizadevajo ustvariti čim več zvestih kupcev. Izkušnje kaţejo, da je pridobivanje 

novega kupca za podjetje ali drugo organizacijo petkrat draţje kot obdrţati starega. Uspešna 

podjetja in druge organizacije, se pomena zadovoljstva porabnikov zelo dobro zavedajo, zato 

v ospredje postavljajo tudi pomen dobrih odnosov. Na odnosih gradijo tudi trţne dejavnosti in 

porabnike seznanjajo s svojimi smotri in cilji. Zadovoljen kupec se bo morda vrnil, morda pa 

poiskal podjetje ali drugo organizacijo, kjer bo lahko še bistveno bolj zadovoljen, zato je za 

podjetje ali drugo organizacijo izziv kupca ţe ob prvem obisku zelo zadovoljiti (Čepulič 

2003, 47). 

Avtorici Zeithaml in Bitner (2000, 74–76) sta razvili model, v katerega sta poleg kakovosti 

storitev vključili še druge dejavnike, ki lahko vplivajo na porabnikovo zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo z izbranim proizvodom ali storitvijo. V model sta vključili še pomen cene, 

kakovost izdelkov, osebne dejavnike in pomen zunanjih okoliščin. Pri tem navajata, da 

pojmovanje zadovoljstva postaja tem bolj kompleksno, čim bolj se veča vpliv drugih 

dejavnikov, ki poleg kakovosti še vplivajo na storitev. Kako močno bodo drugi dejavniki 

vplivali na zadovoljstvo kupcev, pa je predvsem odvisno od značilnosti posamezne storitve.  

Ta model lahko uporabljamo tudi v hotelirstvu. Pedraja-Iglesiaas in Guillen (2004, 375) sta na 

primeru španskih restavracij preučevala vpliv kakovosti hrane in cene na zadovoljstvo gostov. 

Odkrila sta, da je zadovoljstvo pozitivno povezano s kakovostjo hrane v restavraciji in 
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negativno povezano s ceno. Pri tem poudarjata, da cena ni samo denar, temveč tudi strošek 

prevoza, iskanje parkirišča, izguba časa ipd. Razmerje med kakovostjo in zadovoljstvom kaţe 

slika 7. 

 

Slika 7: Razmerje med kakovostjo in zadovoljstvom 

Vir: Zeithaml in Bitner 2000, 75. 

Mumel (1999, 89) še dodaja, da je za uspešnost organizacije v času velike konkurence 

ključnega pomena zaznavanje pričakovanj kupcev. Poznavanje kupcev in prizadevanje za 

zadovoljitev njihovih potreb naj bi bilo glavno vodilo trţenjske dejavnosti, saj le zadovoljni 

kupci zagotavljajo dolgoročno preţivetje podjetja ali druge organizacije. 

Da naj bi bilo zadovoljstvo kupcev eden od glavnih smotrov in ciljev organizacije, poudarjajo 

tudi Damijan in Moţina (1999), Foss in Stone (2001) ter Musek Lešnik (2008), ki se med 

drugim strinjajo, da ne gre zanemariti reklame, ki jo kupci tako v primeru zadovoljstva kot 

nezadovoljstva širijo naprej od ust do ust. Pozitivna reklama lahko prihrani podjetju ali drugi 

organizaciji nekaj stroškov za oglaševanje, nasprotno pa lahko negativna reklama podjetju ali 

drugi organizaciji povzroči škodo. V podjetjih ali drugih organizacijah naj bi se zato zavedali 

dejstva, da obstaja velika verjetnost, da se bodo zadovoljni kupci še vračali, ponovno trošili in 

bodo zvesti določenemu podjetju ali drugi organizaciji (blagovni znamki), v nasprotnem 

primeru pa se najverjetneje ne bodo več vrnili. 

2.5.1 Kakovost storitev in zadovoljstvo na področju turizma 

V turizmu se porabnik imenuje turist ali gost. Makovec Brenčič et al. (2007, 3) opredeljujejo 

zadovoljstvo gosta kot »celostno oceno gostovih izkušenj z bivanjem v določenem turističnem 

kraju«. Kot še ugotavljajo avtorji, »gre za subjektivno oceno gostovega občutka zadovoljstva 

z njegovim obiskom določene destinacije na podlagi doseženih (preseženih) pričakovanj« in 

»zadovoljstvo gostov bi morali razumeti kot poslovno naložbo, ki prinaša merljive (konkretne) 

koristi in je eden od glavnih poslovnih ciljev turističnih subjektov ter vir njihove konkurenčne 

prednosti«.  

Isti avtorji v nadaljevanju naštevajo še vrsto neposrednih poslovnih koristi, ki jih prinaša 

zadovoljen gost (turist): 

 večji obseg porabe, 
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 višja raven zvestobe, 

 pripravljenost plačati več ob manjši občutljivosti na dvig cen, 

 manjša občutljivost za prizadevanja konkurentov, 

 višja pričakovanja in večja strpnosti ob morebitnih napakah, 

 niţji stroški pridobivanja novih gostov (v primerjavi z ohranjanjem obstoječih), 

 dolgoročno niţji stroški poslovanja z zvestimi gosti, večji ugled turistične destinacije 

oziroma podjetja ali druge organizacije, 

 višja pripravljenost priporočiti turistično destinacijo oz. organizacijo znancem in 

prijateljem. 

Zadovoljstvo gostov je zaradi zgoraj naštetih koristi treba obvladovati in spremljati dejavnike, 

ki vplivajo na te poslovne koristi. Poleg tega poudarjajo tudi naslednja spoznanja: »da je 

pomembno razumeti in analizirati, kateri so tisti ključni dejavniki, ki na zadovoljstvo gostov 

najmočneje vplivajo; da se mora vsaka pomembna investicija ali izboljšava odraziti v 

povečanju zadovoljstva gostov in da je treba zadovoljstvo gostov redno meriti (spremljati), 

ker lahko le na ta način ugotavljamo nihanja v zadovoljstvu gostov in ocenimo učinke 

dosedanjih vlaganj v kakovost turistične ponudbe.« (Makovec Brenčič et al. 2007, 5–9) 

Heskett et al. (1994) so avtorji, ki najbolj izstopajo po proučevanju soodvisnosti konceptov 

zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstva porabnikov. Po več desetletnih raziskavah v 

storitvenih dejavnostih so leta 1994 razvili model vzročno-posledičnih povezav in ga 

poimenovali storitvena veriga dobička. Ugotovili so, da sta dobičkonosnost in dolgoročna rast 

neposredno odvisni od zadovoljstva gostov ter njihove zvestobe ponudniku. Z modelom 

prikazujejo, da na zadovoljstvo gosta vpliva predvsem vrednost storitve za gosta, ki naj bi jo 

ustvarili produktivni in lojalni zaposleni, na katerih se preko notranje kakovosti storitev 

odraţa njihovo zadovoljstvo (Heskett et al. 1994). Svoj model predlagajo kot ogrodje za 

oblikovanje vizije podjetja ali druge organizacije in so prepričani, da je z njim moč doseči 

izjemne rezultate, če je koncept skrbno pojasnjen in prilagojen posebnostim posameznega 

podjetja ali druge organizacije. 

»Zadovoljstvo, zvestoba in pripadnost zaposlenih danes vplivajo na zadovoljstvo, zvestobo in 

pripadnost porabnikov v prihodnosti ter posledično na dobiček in rast organizacije. Vsaka 

organizacija lahko z nizkimi stroški dosega izjemne rezultate, če posveča dovolj pozornosti 

odnosom med zaposlenimi in porabniki,« še dodajajo Heskett et al. (1994) in opozorijo na 

naraščajoč pomen managementa odnosov z zaposlenimi (angl. Employee Relationship 

Management). 

V povezavi s prikazom na sliki 8 Silvestro in Cross (2000, 244–268) opozarjata, da kljub 

številnim raziskavam obravnavanega področja študije, ki bi razkrivala povezave med prav 

vsemi dejavniki znotraj verige, še ni. Do sedaj so študije dokazovale predvsem povezave med 

zadovoljstvom zaposlenih in zvestobo zaposlenih, med zadovoljstvom porabnikov in zvestobo 
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porabnikov, med kakovostjo storitev in zadovoljstvom porabnikov ter vpliv na 

dobičkonosnost.  

 

Slika 8: Poslovne strategije in način izvajanja storitev  

Vir: Heskett et al. 1994, 166. 

Avtorja menita, da v tistih storitvenih dejavnostih, kjer ne prihaja do tesnih interakcij med 

zaposlenimi in porabniki, model storitvene verige dobička ni najboljši, zato je smiselno 

vzvode za zadovoljstvo, uspešnost in rast iskati še kje drugje. 

2.5.2 Merjenje zadovoljstva kupcev 

Če ţelijo v podjetju ali drugi organizaciji učinkovito spremljati stopnjo zadovoljstva svojih 

kupcev, je najbolj priporočljivo, da si vzpostavijo ustrezen sistem, s katerim lahko pridobivajo 

informacije neposredno pri kupcih. Podatki »iz prve roke« oz. podatki, pridobljeni z 

raziskavami zadovoljstva kupcev, so za podjetje ali drugo organizacijo zelo pomembni, saj ji 

pomagajo ugotavljati, kako uspešna je pri zadovoljevanju potreb svojih kupcev, in ji dajejo 

smernice za naprej. Kot ugotavljajo Moţina, Zupančič in Štefančič Pavlovič (2002, 211), 

podjetjem in drugim organizacijam velikokrat zmanjka časa, finančnih virov ali strokovne 

usposobljenosti za vzpostavitev sistematičnega modela in se zato zatečejo k uporabi 

enostavnejših meril, kot so: število ponavljajočih se nakupov, število pritoţb, opredelitev 

kupcev na osnovi zvestobe blagovni znamki oz. proizvajalcu, povezani nakupi in število 

preklicanih naročil. 

Kljub temu isti avtorji (prav tam) poudarjajo, »da mora podjetje za pridobitev kakovostnih 

informacij izdelati ciljno usmerjen in sistematičen model pridobivanja informacij, saj bodo le 

na ta način zbrane informacije nudile dobro osnovo, na kateri bo podjetje lahko sprejemalo 

ustrezne poslovne odločitve«.  

Tudi Gardial in Woodroof (1996, 221–222) se strinjata, da je spremljanje zadovoljstva kupcev 

in poznavanje dejavnikov, ki to zadovoljstvo spodbudijo, ena ključnih nalog podjetja ali druge 

organizacije. Avtorja merjenje zadovoljstva poimenujeta proces CSM (angl. Customer 
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Satisfaction Measurement) in menita, da je ta proces za podjetja ali druge organizacije nujen, 

če ne kar rutinski, saj se vse bolj zavedajo, da lahko na osnovi procesa CSM pridobijo zelo 

uporabne informacije, ki jim nato pomagajo pri oblikovanju poslovnih strategij in izboljšanju 

njihove konkurenčne prednosti.  

Poleg zgornjih trditev pa avtorja Belch in Belch (2007, 562–563) determinirata merjenje 

zadovoljstva še kot primerjavo dejanskega izdelka ali storitve s splošno postavljenimi 

standardi in dodajata, da merjenje zadovoljstva podjetju ali drugi organizaciji pomaga tudi pri 

zmanjševanju stroškov trţenja. 

Kotler (1998, 41–42) za merjenje zadovoljstva porabnikov navaja naslednje metode: sistem 

pritoţb in predlogov, ankete o zadovoljstvu porabnikov, namišljeno nakupovanje, analiza 

izgubljenih porabnikov ter indeks zadovoljstva porabnikov. 

Sistem pritožb in predlogov 

V organizaciji dobijo zelo pomembne informacije za izboljšanje svojih storitev, če 

porabnikom omogočijo, da se lahko na enostaven način pritoţijo, dajejo koristne predloge ali 

pohvale. V hotelu najdemo veliko takih informacij v knjigi pritoţb in pohval, veliko takih 

informacij je mogoče prestreči ţe na recepciji, kjer jih receptorji običajno tudi zapisujejo in se 

vodstveni delavci nato na tedenskih sestankih o njih pogovorijo. Na določene pritoţbe lahko 

tako zaposleni reagirajo takoj in na ta način skušajo izboljšati storitev za gosta. 

Ankete o zadovoljstvu porabnikov 

Zadovoljstvo porabnikov (gostov) se največkrat meri na podlagi anket. Nekatere organizacije 

vprašalnike pošiljajo na dom ali telefonirajo naključno izbranim porabnikom, da ugotovijo, 

kaj porabniki mislijo o njihovem poslovanju. V hotelirski dejavnosti so anketni vprašalniki, ki 

jih gostom dajejo v sobo, ustaljena praksa. Nekatera vprašanja so postavljena tako, da se 

zadovoljstvo porabnikov lahko izmeri neposredno z vprašanji v stilu, kako so zadovoljni z 

določeno storitvijo (vprašanja na obkroţevanje, kjer je podana določena lestvica, ali 

smeškoti), ali posredno z vprašanji, kaj so pričakovali od določene lastnosti in kaj so dobili. 

Pri vprašanjih odprtega tipa anketiranci sami naštejejo teţave in predlagajo izboljšave, obstaja 

pa tudi način, ko anketiranci razvrstijo posamezne dejavnike ponudbe glede na njihovo 

pomembnost in uspešnost njihove izvedbe. Zelo koristno je, če uspemo ugotoviti, ali porabnik 

namerava ponovno kupiti storitev in ali je pripravljen priporočiti organizacijo nekomu 

drugemu. 
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Namišljeno nakupovanje – skriti gost 

Organizacija najame ljudi, ki se pretvarjajo, da so potencialni porabniki, in nato poročajo o 

svojih izkušnjah s to organizacijo in s konkurenco. V hotelirstvu imamo občasno opraviti s 

tako imenovanim »skritim gostom«, ki preţivi nekaj dni v hotelu, koristi različne storitve in 

na koncu poda poročilo za vsak dejavnik in enoto posebej (ocenjujejo prijaznost in urejenost 

zaposlenih, ustreţljivost, profesionalnost, kakovost hrane, postreţbe, čistočo itd.). Na tak 

način tudi poslovodstvo preverja delovanje organizacije. 

Analiza izgubljenih porabnikov 

Za podjetje ali drugo organizacijo je pomembno, da poskuša poiskati razloge, zakaj določeni 

porabniki ne kupujejo več njihovih proizvodov ali storitev, da poskuša vzpostaviti stik z njimi 

in izvedeti, zakaj se je to zgodilo. Pomembno je tudi, da organizacija spremlja deleţ 

izgubljenih kupcev. 

Indeks zadovoljstva porabnikov (angl. Customer Satisfaction Index – CSI)  

CSI predstavlja skupno oceno, ki pove, kakšno je trenutno stanje zadovoljstva porabnikov. 

Izračunamo ga na osnovi ocene posameznih dejavnikov zadovoljstva porabnikov. Porabniki 

pripisujejo dejavnikom različen pomen. Zato zadovoljstvo porabnikov računamo kot vsoto 

tehtanega povprečja zadovoljstva s posameznimi dejavniki. Računamo ga lahko skupno ali za 

posamezna področja. Indeks lahko zavzame vrednosti od 1 do 100, smiselno pa ga je 

spremljati dolgoročno, saj nam kaţe podatke o zmanjšanju oziroma povečanju zadovoljstva in 

tudi učinkovitosti ukrepov za zvišanje zadovoljstva (Hill in Alexander 1996). 

Avtorja Dutka (1994, 26) in Kandampully (2007, 103–104) delita metodologijo za merjenje 

zadovoljstva porabnikov v dve kategoriji: kvalitativno in kvantitativno. Dutka (1994) trdi, da 

gre pri kvalitativnem merjenju za odgovore prostega formata, ki jih sestavljajo besede in 

opazovanja; pri kvantitativnem merjenju pa gre za številke, ki predstavljajo vidike in mnenja. 

Dutka (1994, 26) še pravi, da sta metodi merjenja komplementarni in ju je treba kombinirati.  

Tudi Kandampully (2007, 103–104) se strinja s kombinacijo obeh metod, pri čemer metodi za 

raziskovanje kakovosti storitev deli na dva dela: raziskovanje percepcij gostov in merjenje 

kakovosti storitev. 

V nadaljevanju za raziskovanje percepcij gostov Kandampully (prav tam) navaja še 

poglobljene intervjuje z gosti, ciljne skupine z izbranimi skupinami, statistične raziskave o 

gostih na reprezentativnih populacijah gostov, metodo kritičnega incidenta, transakcijsko 

analizo, skritega gosta in analizo pritoţb. 
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Če s prej naštetimi metodami zbiramo predvsem kvantitativne podatke, Kandampully (2007, 

115–116) za objektivno ocenjevanje kakovosti priporoča spremljanje poslovanja za 

zagotavljanje izvajanja storitev skladno s standardi in merjenje zadovoljstva gostov. Avtor je 

prepričan tudi, da je mogoče kakovost storitev bolje izmeriti skozi merjenje zadovoljstva 

gostov kot z merjenjem skladnosti standardov. Sam je predlagal naslednje instrumente: 

SERVQUAL, SERVPERF, instrument za merjenje zadovoljstva gostov in oceno lastnosti 

storitev. 

Podobno kot Kandampully je pred njim tudi O`Neill (1996, v Kandampully, Mok in Sparks 

2001) za zbiranje podatkov navajal metode: opazovanje managerjev, povratna informacija 

zaposlenih, komentarji, ankete, intervjuji, tehnika kritičnega incidenta, ciljne skupine in skriti 

gost. Knutson et al. (1991, v Kandampully, Mok in Sparks 2001) so zgoraj naštetemu dodali 

še knjigo pritoţb in pohval ter delavnice z gosti. 

Hudson in Hudson (2013) omenjata analizo pomena izvedbe (angl. Importance-Performance 

Analysis – IPA), SERVQUAL, skritega gosta, komentarje, tehniko kritičnega incidenta, 

raziskavo o izgubljenih gostih in raziskavo po spletu. 

V hotelirski dejavnosti se v zadnjih letih vse bolj uporabljajo in spremljajo ocene zadovoljstva 

gostov na spletnih portalih. Gre za niz spletnih rezervacijskih sistemov – portalov, ki 

omogočajo, da gostje po opravljenem bivanju ocenijo hotelske storitve, opišejo svoja 

doţivetja, objavijo priporočila in drugo ter vse to javno objavijo preko spleta, kjer je potem na 

voljo vsem, ki po istovrstnih nastanitvah, restavracijah itd. povprašujejo. Gre za informacije iz 

prve roke, ki pa so subjektivne narave. Najbolj znani tovrstni spletni portali so: Booking.com, 

Expedia, Hotels.com, Orbitz, Tripadvisor, Agoda, Hrs, razni interni rezervacijski sistemi, ki 

omogočajo rezervacije neposredno s spletnih strani neke hotelske druţbe (npr. Phobs). 

V povprečju zgoraj omenjeni spletni portali ocenjujejo od 5–12 dejavnikov, pri čemer jih je 

velika večina otipljivih. Ocenjevani dejavniki so običajno: udobje v sobi (velikost sobe, 

oprema, kakovost postelje), čistoča, osebje (prijaznost, ustreţljivost), lokacija, zmogljivosti, 

vrednost za denar, kakovost restavracije (kakovost hrane, količina ponudbe), druge storitve 

(bazeni, wellness …). Na koncu je podana skupna ocena. 

Uran Maravićeva et al. (2015, 109) podajajo sklepno ugotovitev, da se hotelirji soočajo s 

problemom, kako izbrati in obdelovati informacije o zadovoljstvu gostov, kaj meriti in kako 

meriti. Rešitve vidijo v kombinaciji različnih metod, pri čemer s kvantitativnimi metodami 

pridobivamo splošne informacije o zadovoljstvu, ki so primerne za časovno spremljanje in 

primerjavo, ter kvalitativnimi metodami, ki nam prinašajo poglobljene informacije in 

pomagajo pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje storitev. 
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2.5.3 Vrednotenje storitev 

Uspešnost podjetij ali drugih organizacij je v precejšnji meri odvisna od kakovosti proizvodov 

ali storitev. Slabo opravljene storitve vodijo v nezadovoljstvo kupcev, kar posledično vodi v 

slabo reklamo za podjetje ali drugo organizacijo. S slabimi izdelki ali storitvami podjetje ali 

druga organizacija ne more računati na dolgoročen uspeh, po drugi strani pa je stranka včasih 

nezadovoljna tudi kljub vrhunsko opravljenim storitvam, saj smo ţe v prejšnjih poglavjih 

ugotavljali, da na zadovoljstvo gostov (strank) vpliva več dejavnikov. 

Bruhn in Georgi (2006) menita, da kupčevo vrednotenje storitev ali izdelkov zelo pomembno 

vpliva na njegovo nakupno vedenje. Čeprav je odločitev o nakupu enostavna in od kupca ne 

terja veliko časa, naj bi se zavedali, da kupec pred svojo odločitvijo o nakupu vedno ovrednoti 

nek izdelek ali storitev glede na njegove lastnosti in svoja pričakovanja o njem. 

V nadaljevanju podajamo nekaj podrobnosti glede vrednotenja storitev, kjer pridemo do 

pomena cene in vrednosti.  

Poleg kakovosti storitev in splošnega zadovoljstva porabniki storitev ocenjujejo tudi glede na 

zaznano vrednost, pri čemer so posebej pomembne tudi posameznikove posebne potrebe. 

Vrednost porabnik zaznava preko njene cene, izpolnitve pričakovanja in lastnega ugodja 

(Potočnik 2000, 186). 

Vrednost se od porabnika do porabnika razlikuje. Lahko se nanaša na točno določeno 

izkušnjo s storitvijo ali pa je trajnejše narave. Vrednost izhaja iz kakovosti in cene, pri čemer 

višja kakovost običajno pomeni tudi višjo ceno. Vrednosti storitve ne smemo zamenjevati ali 

enačiti s ceno storitve, saj je lahko storitev izvrstne kakovosti, pa jo bo porabnik vrednostno 

označil kot nizko, če bo cena za storitev previsoka (Rust in Oliver 1994, 2). 

Vrednost storitve izhaja iz porabnikove splošne ocene koristnosti proizvoda, storitve ali 

procesa, ki temelji na zaznavanju tega, kaj porabnik da in kaj dobi (Zeithaml in Bitner 1996, 

124). Podobnega mnenja je tudi Kotler (1998, 37), ki pravi, da porabnik pri oceni vrednosti 

primerja zaznano vrednost s svojim inputom, torej s tem, kar je dal. Njegova skupna vrednost 

so vse koristi, ki jih od danega proizvoda, storitve ali procesa pričakuje, njegovi celotni 

stroški pa poleg denarnih stroškov vključujejo še porabljeni čas, energijo in psihični napor. 

Snoj (1998, 163) opozarja na otipljive dimenzije kakovosti, ki jih uporabniki uporabljajo kot 

kazalnike kakovosti, kadar imajo premalo informacij o procesu storitve. Po njegovem mnenju 

se vpliv posamezne otipljive sestavine (cene, oglaševanja) na vrednotenje kakovosti celotne 

storitve zmanjšuje z naraščanjem razpoloţljivih informacij o  njej. 

Kljub vsemu je zaradi neotipljivosti storitev pogosto prav cena tista, ki vpliva na pričakovanja 

in zaznavanja porabnikov. Če je cena visoka, porabniki pričakujejo visoko kakovost storitev, 

pri prenizki ceni pa lahko porabniki podvomijo v kakovost storitve. Storitev ima za porabnika 
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različno vrednost, ki si jo določi tako, da primerja ceno storitve s koristmi, ki jih dobi s 

storitvijo (Zeithaml in Bitner 1996, 104). 

2.6 Opredelitev zvestobe kupcev 

Zvestoba porabnikov se kaţe v njihovih ponovnih nakupih in je odvisna od celotne stopnje 

zadovoljstva in razpoloţljivosti alternativ. Zadovoljstvo porabnika je osnova za oceno 

preteklega delovanja in napoved finančne uspešnosti v prihodnosti (Anderson in Fornell 1994, 

241–242). 

V hotelirstvu temu pravimo stalni gostje, ki se v hotelu pojavljajo enkrat ali večkrat na leto in 

to več let. Tu lahko zajamemo tako stacionarne goste kot tudi zveste enodnevne obiskovalce, 

ki v hotel prihajajo bodisi zaradi bazenov, savn, masaţ ali 'na kavo'. 

Če organizacija preseţe pričakovanja porabnikov, so ti navdušeni, navdušenje pa je najvišja 

stopnja zadovoljstva, ki se lahko kaţe v večji zvestobi porabnikov. Ugotovljeno je, da se 

zadovoljni porabniki nagibajo k zvestobi, zvesti porabniki pa niso nujno tudi zadovoljni 

(Fornell 1992, 7). 

Isti avtor (1992, 15) še navaja, da bi morale organizacije na nezadovoljne stranke gledati kot 

na priloţnost za izboljšanje poslovanja, ne pa kot na teţavo. Veliko koristnih pripomb se 

skriva v anketah oziroma v pritoţbah porabnikov, zato je smiselno te pritoţbe in pohvale 

temeljito analizirati. Več pritoţb kot organizacija prejme, manj je zanje dovzetna. S pravilnim 

pristopom in pravočasnim odzivanjem na pritoţbo je moč marsikaterega nezadovoljnega 

porabnika spreobrniti v zadovoljnega in celo zvestega. Velika teţava je običajno v tem, da se 

nezadovoljni porabniki le redko pritoţijo, dokler so še v organizaciji, in s tem ne omogočajo, 

da bi slab vtis skušali popraviti. Veliko raje svoje slabe izkušnje širijo drugim ljudem izven 

organizacije in ji tako lahko prizadenejo veliko škode. Govorica od ust do ust močno vpliva 

na zadovoljstvo in tudi na prihodnje nakupe porabnika, pa naj si bo pozitivna ali negativna. 

Da je zvestoba gostov pomemben kazalnik njihovega zadovoljstva, meni tudi Soriano (2002, 

1057), ki je raziskavo opravljal na primeru restavracije. Osredotočil se je na štiri dimenzije 

zadovoljstva: kakovost hrane, storitev, stroški/cena ter vidne dokaze in vzdušje v restavraciji 

ter ocenjeval pomembnost teh dejavnikov za zadovoljstvo gostov. Ugotovil je, da je 

najpomembnejša dimenzija, ki vpliva na zadovoljstvo gosta in posledično na njegovo 

zvestobo določeni restavraciji, še vedno kakovost hrane. Taka podrobnejša analiza 

pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo, tako lahko predstavlja osnovno vodilo 

managementu restavracije za doseganje smotra in cilja. 

Na zvestobo porabnikov vplivajo: stroški zamenjave blagovne znamke, razpoloţljivost 

nadomestnih storitev, tveganje, ki ga porabniki zaznajo ob nakupu storitve, in stopnja 

zadovoljstva s storitvijo v preteklosti (Zeithaml 1981, v Gabbott in Hogg 1997, 40). 
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Podjetnik, ki se ukvarja s proizvodnjo kartic zvestobe, definira zvestobo kupcev v naslednji 

trditvi (Triller 2015): »Zvestoba kupcev za podjetja ne pomeni le, da se ti redno vračajo v 

vašo trgovino – bistvo upravljanja z zvestobo kupcev je v odnosu, ki ga vzpostavimo z njim.« 

V nadaljevanju dodaja še glavno napako, ki jo po njegovem naredijo v večini podjetij in 

drugih organizacijah (prav tam): »Večina podjetij si program zvestobe predstavlja kot kartico 

in programsko orodje, ki beleži točke nakupov. Podjetja na podlagi teh točk izdelajo 

bonitetno lestvico popustov in to je zaključek zgodbe z zvestobo. Nesmiselno je, da od svojih 

kupcev na podlagi teh aktivnosti pričakujejo zvestobo. To namreč ni nič drugega kot le 

pospeševanje prodaje.« 

Zanimive so tudi trditve, ki jih navaja avtor Musek Lešnik (2008, 13–21), in sicer: 

 Potrošniki z vedenjem, navadami, vrednotami, stališči, pričakovanji, odločitvami in 

namerami sooblikujejo usodo podjetja ali druge organizacije. Več kot podjetje ali druga 

organizacija naredi za njihovo zadovoljstvo, boljše razloge kot jim ponudi za zvestobo in 

vračanje, več bodo prispevali k njegovim rezultatom.  

 Podjetje ali druga organizacija, ki si prizadeva k uspešnosti, naj bi: 

 prepoznala in spoznala svoje potrošnike, 

 prepoznala in spoznala svoje najpomembnejše potrošnike, 

 razumela njihove potrebe, ţelje in pričakovanja, 

 razumela njihovo vedenje in vzroke tega vedenja. 

 Šele takrat, ko v podjetju ali drugi organizaciji znajo in zmorejo prepoznati in razumeti 

svoje kupce, lahko zagotovijo potrošnikom tisto »dodano vrednost«, zaradi katere se bodo 

začeli vračati in ne bodo odhajali drugam, kadar bodo naleteli na »trnek« konkurence. Te 

zmoţnosti odpirajo vrata ne le do zadovoljstva, zvestobe in vračanja potrošnikov, ampak 

tudi do uspešnosti podjetja ali druge organizacije. 

Po njegovem je zadovoljstvo potrošnikov eden najpomembnejših dejavnikov, ki določa 

verjetnost uspeha in dobička, zvesti potrošniki, ki se vračajo, pa prispevajo levji deleţ k temu 

uspehu in poslovnim rezultatom. 

V njegovi knjigi (Musek Lešnik 2008) so na temo zadovoljstva in zvestobe potrošnikov 

povzete tudi raziskave različnih avtorjev, ki so prišli do naslednjih podatkov:  

 povprečno podjetje letno izgubi skoraj 20 % potrošnikov, glavni razlog za njihov odhod 

pa je prav nezadovoljstvo; 

 več kot 90 % potrošnikov, ki so bili zelo nezadovoljni z izkušnjo (storitvijo, izdelkom, 

odnosom), se lahko nikoli več ne vrne; 

 zelo nezadovoljen potrošnik v povprečju o svoji izkušnji spregovori 8 do 16 drugim 

ljudem (s pomočjo internetnih forumov lahko ta številka vrtoglavo zraste), medtem ko 

tudi najbolj zadovoljen potrošnik razdeli izkušnjo v povprečju 5 do 6 ljudem; 

 odvisno od področja in dejavnosti so lahko stroški za pridobivanje novega potrošnika 4 do 

6-krat (ali celo večkrat) večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu potrošniku; 
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 zmanjšanje števila potrošnikov, ki »pobegnejo« drugam, za le 2 % ima lahko podoben 

ekonomski učinek kot zniţanje stroškov za 10 %; 

 zmanjšanje števila potrošnikov, ki »pobegnejo« drugam, za le 5 % lahko vpliva na 25 do 

85 % (po nekaterih podatkih tudi do 125 %) višji dobiček. 

Musek Lešnik (prav tam) poudarja, da teh podatkov ne gre prehitro poenostavljati in 

posploševati, čeprav so lahko v pomoč in v opozorilo, da odnos med poslovnimi rezultati, ki 

jih ţeli doseči podjetje na eni strani, ter zadovoljstvom, zvestobo in vračanjem potrošnikov na 

drugi strani niso stvar preproste linearne enačbe. Kljub temu, da se nekako zdi logično 

zaporedje, da visoka kakovost izdelkov in storitev vodita k zadovoljstvu potrošnikov, da 

zadovoljstvo vodi k njihovi zvestobi in zvestoba k boljšim poslovnim rezultatom, se moramo 

zavedati, da je celo med potrošniki, ki odidejo drugam, v povprečju 65 do 85 % zadovoljnih 

ali celo zelo zadovoljnih.  

Slika 9 prikazuje povezave med pričakovanjem, zadovoljstvom in zvestobo kupcev.  

 

Slika 9: Povezava med pričakovanjem, zadovoljstvom in zvestobo kupca 

Vir: McColl-Kennedy 2003, 80. 

McCol-Kennedy (2003, 80) enako kot Musek Lešnik (2008, 87–88) trdi, da je ključen 

dejavnik za zadovoljstvo in posledično zvestobo gostov njegova predhodna pozitivna 

izkušnja. Podjetje mora nujno razumeti in poznati pričakovanja gostov, saj brez tega 

zadovoljnih in zvestih kupcev ni mogoče ustvariti. Pri tem velja, da višja kot so kupčeva 

pričakovanja, teţje ga je zadovoljiti in narediti zvestega in obratno. Če kupec vnaprej 

pričakuje negativno izkušnjo, se za nakup najverjetneje ne bo odločil, saj ne bi ob nakupu 

izkusil nikakršnega zadovoljstva. 

Griffin (2002, 221) povezuje zvestobo kupcev tudi z zvestobo zaposlenih. Po njegovem 

mnenju je zvestoba zaposlenih osnovni pogoj, da se v nadaljevanju lahko ustvarijo zadovoljni 

in zvesti kupci, saj naj bi kupci kupovali po načelu pozitivnega medosebnega odnosa in 
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sorodnosti. Oziroma, kupci najraje kupujejo od osebja, ki ga poznajo in mu zaupajo. Zato 

Griffin (2002, 217) opozarja na eno ključnih pravil zvestobe, ki se glasi: »Najprej servisiraj 

svoje zaposlene, da bodo v zameno oni servisirali tvoje stranke.« Prodajno osebje je prva 

»bojna linija« in zato odigra eno najpomembnejših vlog pri zvestobi gosta. Zato mora biti v 

prvi vrsti komercialno in strokovno usposobljeno, motivirano za delo z ljudmi, ustreţljivo, 

prijazno in fleksibilno. 

V hotelirski dejavnosti ima zvestoba gostov še večji pomen, saj je ta dejavnost zelo zasičena s 

konkurenti. Za ohranitev in povečanje trţnega deleţa ni dovolj le pridobivanje novih gostov, 

temveč tudi ohranjanje starih. Kot v drugih panogah se tudi v hotelirstvu srečujemo z 

blagovno znamko, ki lahko pomeni določeno konkurenčno prednost. Zvestoba gostov 

določeni blagovni znamki je za hotelska podjetja ključnega pomena, saj so gostje zaradi 

navezanosti na blagovno znamko velikokrat pripravljeni plačati tudi višjo ceno in s tem 

omogočajo hotelirju, da si postavi nekoliko višje cene od konkurentov. Kot drugje je tudi v 

hotelirski dejavnosti ključnega pomena, da ima podjetje stalen in stabilen vir prihodkov, ki ga 

lahko prinašajo le stalno zasedene hotelske kapacitete. Tu je zvestoba gostov zelo pomembna, 

drugi dejavnik pa se nanaša na kakovostno ponudbo. Hotelir si mora nenehno prizadevati, da 

so kupci dobro seznanjeni z njegovo ponudbo, da je ta kakovostna in da uspe čim bolj 

zadovoljiti pričakovanja gosta ţe ob njegovem prvem obisku. Dober prvi vtis lahko vpliva na 

visoko zaznano vrednost in posledično na ponoven obisk oziroma nakup. Če ţeli hotelir 

ustvariti močno blagovno znamko, mora v svojo ponudbo neprestano dodajati inovativne 

kakovostne storitve, pri čemer poskuša stalno povečevati zaznano vrednost v očeh gostov. 

Pomembno je tudi, da se zaveda gostove čustvene navezanosti, bodisi na hotel, bodisi na kraj, 

določeno storitev itd. Pomembno je, da poskuša vzpostaviti čim trdnejše vezi do blagovne 

znamke ter tudi vse inovacije ponujati pod isto blagovno znamko, do katere gost ţe goji neka 

pozitivna čustva (Primoţič 2009, 15).  

Kljub temu, da ima v hotelirski dejavnosti zvestoba gostov pomembno vlogo, jo je v praksi 

teţko zagotoviti. Naloga managerjev je, da ugotovijo, kaj gosta naredi zvestega in kaj storiti, 

da bo ta gost postal še bolj zvest. Podjetje z visoko stopnjo zvestobe gostov mora svoje 

konkurenčne prednosti razvijati z edinstveno ponudbo in mora biti sposobno zadovoljiti 

konkretne potrebe svojih zvestih gostov bistveno bolje od konkurentov. Zvestoba gostov 

lahko zmanjša stroške trţenja in poveča dobiček podjetja, saj dlje kot so gostje zvesti 

hotelskemu podjetju ali njegovi blagovni znamki, večji je dobiček podjetja, ter več kot je 

zvestih gostov, manjši so stroški trţenja. Obenem ne smemo pozabiti na prednost dobrih 

priporočil, saj raziskave kaţejo, da gosti, ki pridejo v hotel preko priporočil znancev in 

prijateljev, ostanejo podjetju zvesti dalj časa, hkrati pa so pripravljeni za storitve odšteti tudi 

kak evro več, kar posledično podjetju omogoča dosegati višje cene (Primoţič 2009, 15). 

Akroush et al. (2016) so po modelu SERVQUAL na vzorcu mednarodnih turistov, ki so 

obiskali Mrtvo morje v Jordaniji, preučevali razmerje med kakovostjo turistične storitve in 
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zvestobo gostov neki destinaciji skozi preučevanje imidţa destinacije. Proučevali so tudi 

dimenzije kakovosti turističnih storitev z vidika mednarodnih turistov. Ugotovili so, da se je 

kakovost turističnih (hotelskih) storitev izkazala kot štiridimenzionalni konstrukt: zagotovitev 

in odzivnost, otipljivost objektov in empatija, zanesljivost ter zanesljivost in kakovost 

informacij (assurance-responsiveness, tangible facilities-empathy, reliability in reliability-

quality of directions). Obenem so ugotovili še, da blagovna znamka oz. imidţ destinacije 

pomembno in pozitivno vpliva na zvestobo gostov destinaciji in da je imidţ destinacije zelo 

dober posrednik med kakovostjo turističnih storitev in zvestobo gostov destinaciji. 

Tepeci (1999) je opozoril na vse večjo informiranost gostov. Potencialni gostje so iz leta v 

leto bolj informirani glede cen, kakovosti in ponudbe storitev tako izbranega hotela kot tudi 

konkurenčnih hotelov. Hotelirji se morajo tako zavedati, da gost prispe v hotel s točno 

določenimi pričakovanji in si mora zato prizadevati, da jih v čim večji meri zadovolji ali, še 

boljše, preseţe. Avtor je prepričan, da bi moralo vsako hotelsko podjetje uporabljati ustrezno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki bi mu omogočala izdelavo baze podatkov o 

zvestih gostih, s katero bi potem lahko spremljalo in proučevalo gostovo vedenje, motivacijo, 

ţelje, vrste nakupov, pogostost obiskov itd. Po njegovem mnenju je zelo pomembno tudi, da 

hotelirji gostov ne jemljejo kot številke, temveč da vsakemu skušajo vliti občutek 

pomembnosti in mu omogočiti individualno obravnavo, saj se na ta način bistveno poveča 

moţnost ponovne vrnitve. Največji problem pri ohranjanju zvestih gostov Tepeci (1999) vidi 

v togosti podjetij ali drugih organizacij, ki se prepočasi odzivajo na spremembe v 

povpraševanju in zahtevah gostov. Fleksibilnost onemogočajo toge strukture organiziranosti, 

ki se teţje prilagajajo trţnim spremembam, zato, kot pravi, ima tu najpomembnejšo vlogo 

prav management in šele nato dejavnost trţenja. 

Novejša raziskava avtorjev Wang, Wang in Tai (2016) je na primeru hotelov s štirimi in 

petimi zvezdicami na Tajskem pokazala, da so bistveni elementi za ustvarjanje edinstvene in 

nepozabne izkušnje potrošnikov fizične hotelske zmogljivosti in udobje, prijetno okolje 

(ambient) in skrbno načrtovan dizajn ter prakse, kako osebje izvaja (zagotavlja) kakovost 

posameznih storitev. Raziskava je bila izvedena po Delphi metodi in je vključevala 11 

strokovnjakov s področja hotelirstva, od akademskih učiteljev do višje postavljenih »front 

line« managerjev. Ugotovili so še, da se zgolj preprosto zadovoljevanje stranke na trgu, kjer 

vlada vse bolj intenzivna konkurenca in kjer vse bolj razgledani in informirani kupci 

pričakujejo vedno večjo vrednost v izdelkih ali storitvah, po katerih segajo, lahko hitro izkaţe 

za nezadostno. Po njihovem mnenju so za zagotovitev trajnostnega dobička podjetja zelo 

pomembni zvesti gostje, pri čemer je za zvestobo veliko bolj učinkovito, če podjetje uspe 

gosta pripeljati do zelo intenzivnih pozitivnih čustev, kot da z njim zgolj vzdrţuje dolgotrajen 

odnos. Podjetje mora zato stalnim gostom priskrbeti tako imenovano »čudovito storitev«, ki 

naj bi poleg zadovoljevanja gostovih čustvenih potreb in osebnega dobrega počutja poskrbela 

še za neko edinstveno izkušnjo, ki bo na gostu pustila nepozaben in dolgotrajen vtis. Ta vtis, 

naj bi bil po njihovem mnenju za zvestobo stranke ključen. 
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Dortyol, Varinli in Kitapci (2014) so v hotelih v Antaliji v Turčiji raziskovali, kako 

mednarodni turisti dojemajo kakovost hotela. Cilj raziskave je bil opredeliti razseţnosti 

kakovosti hotelskih storitev in določiti relativen učinek teh dimenzij na raven zadovoljstva 

gostov, na vrednost za kupca in na namero gostov hotel priporočiti še drugim ter se ponovno 

vrniti. Proučevali so deset dimenzij kakovosti storitev (s pomočjo faktorske in regresijske 

analize) in ugotovili, da od desetih dimenzij na stopnjo zadovoljstva najbolj vplivajo 

dimenzije: udobnost, fizični dokazi in oprijemljivost, kakovost hrane in zanesljivost; na 

vrednost za kupca najbolj vplivajo dimenzije: zaposleni v hotelu in reševanje problemov, 

prevoz, kakovost in zanesljivost hrane, podnebje in higiena ter cenovna raven; na namero o 

priporočilu in osebni ponovni vrnitvi v isti hotel pa najbolj vplivajo dimenzije: udobnost, 

fizični dokazi in oprijemljivost, interakcija s turško kulturo ter prijazni, vljudni in koristni 

zaposleni. 

2.7 Programi zvestobe v turizmu 

V hotelskih podjetjih si prizadevajo za čim večje število zvestih gostov, saj je stalne goste, ko 

jih enkrat dodobra spoznamo in upoštevamo njihove ţelje in zahteve, najlaţje zadovoljiti. 

Predpogoj za to spoznanje je, da ima hotelsko podjetje dobro vzpostavljeno bazo podatkov in 

program zvestobe gostov.  

Da je v hotelirstvu vzpostavitev in ohranjanje baze zvestih gostov vitalnega pomena za obstoj 

in konkurenčnost hotelskih podjetij, trdijo tudi Lewis, Chambers in Chacko (1995).  

Kot meni Sparks (1993, 22–29), je namen programov zvestobe ta, da kupcu ustvari nek 

občutek pripadnosti in članstva v nekem edinstvenem klubu, ki mu omogoča neke dodatne ali 

posebne ugodnosti, ki jih sicer ne bi imel. Na nek način bi lahko dejali, da se podjetja preko 

tovrstnih programov zvestobe svojim zvestim kupcem zahvaljujejo za nakup in jim dajo 

vedeti, da ţelijo vzpostaviti in ohranjati nek medsebojni odnos. 

Hikkerova (2014, 194) je v svoji raziskavi ugotavljala, ali široka uporaba programov zvestobe 

v turistični dejavnosti podjetjem resnično daje učinke raznolikosti in prednosti pred 

konkurenti in ali so programi zvestobe močnejši dejavnik izbire kot drugi dejavniki, ki 

vplivajo na izbiro določenega hotela. Ugotovila je, da obstajajo štirje predhodniki zvestobe: 

ekonomska vrednost izmenjave, ugled, ki ga ima podjetje v povezavi s kakovostjo, 

komuniciranje in skupne vrednote, pri čemer sta najpomembnejša zadnja dva, ker sta vezana 

na predanost in zaupanje. Naslednja ugotovitev je bila, da so člani programov zvestobe bolj 

lojalni kot nečlani oziroma da programi zvestobe vplivajo na lojalnost. 

Nemec Rudeţeva (2010) je v svojem članku pisala, da so programi zvestobe korak dlje od 

frekvenčnih programov in da prispevajo k razvoju zagovornikov podjetja na trgu. Pri tem 

opozarja, da običajno za zveste stranke štejemo kar pogoste kupce, kar pa ni vedno res, saj so 
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pogoste stranke običajno zveste bolj zaradi finančnih nagrad ali spodbud. Poleg tega v 

turizmu kupci pogosto ostajajo na istih destinacijah tudi zato, ker preklapljanje turističnega 

dobavitelja lahko predstavlja nevarnost in negotovost, saj je teţko oceniti kakovost storitve, 

preden jo dejansko doţiviš. Po drugi strani pa lahko koriščenje turističnih proizvodov ali 

storitev vodi k ustvarjanju pristnih medosebnih odnosov in vezi med turističnim ponudnikom 

in odjemalcem ter posledično do zvestobe. 

Zvestoba kupcev je bila najprej uvedena na področju trţenja in managementa, vendar 

postopoma. V praksi ločimo frekvenčne programe in programe zvestobe, pri čemer 

frekvenčne programe marsikdaj zamenjujejo s programi zvestobe. S frekvenčnimi programi 

podjetja nagrajujejo pogoste nakupe. Shoemaker, Lewis in Yesawich (2007, 103) so 

frekvenčne programe opredelili kot vse tiste programe, ki goste nagrajujejo z raznimi 

točkami, miljami, znamkami ali nalepkami. Te lahko kasneje (ob naslednjem nakupu) gost 

unovči in pridobi določen proizvod ali storitev brezplačno ali po niţji ceni. Frekvenčni 

programi ob pogostih nakupih sicer prinašajo gostom koristi, ne pomenijo oz. ne ustvarijo pa 

še zvestobe. Danes se s frekvenčnimi programi največkrat srečujemo v raznih trgovskih 

podjetjih, vendar se bomo v tej nalogi osredotočali zgolj na tiste v turizmu. 

Prvi frekvenčni program v turizmu je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja uvedlo 

letalsko podjetje American Airlines in kmalu so mu sledila še druga letalska podjetja. 

Potnikom nudijo zbiranje letalskih milj (angl. Frequent Flyer), s katerimi lahko pridobijo kak 

polet zastonj itd. Hotelska podjetja, predvsem verige, nudijo gostom znotraj verige različne 

bonuse, točke, z zbiranjem slednjih pa gostje lahko pridobijo brezplačna bivanja, brezplačne 

dodatne storitve ali druge koristi. Med prvimi hoteli so s tovrstnimi programi začeli Hilton 

(Hilton Honours) in Marriot (Marriot Rewards), danes pa so med največjimi hotelskimi 

ponudniki frekvenčnih programov poleg teh dveh še Hyatt (Hyatt Gold Passport), Starwood 

(Starwood Preferred Guest), Best Western (Best Western Rewards) idr. (Ashley 2014). 

Veliko hotelskih frekvenčnih programov je povezanih tudi z drugimi komplementarnimi (in 

ne komplementarnimi) ponudniki, kot npr. z najemniki vozil, igrišči za golf, igralnicami, 

zabaviščnimi parki, letalskimi druţbami, kriţarjenji, bančnimi karticami itd. 

Frekvenčne programe poznamo tudi v Sloveniji. Nekaj hotelskih podjetij je ţe uvedlo 

programe zbiranja točk, ki v nadaljevanju gostom nudijo brezplačne nočitve in popuste na 

določene dodatne programe. Prav tako se v turistično sfero vključujejo tudi določena trgovska 

podjetja v Sloveniji, kjer imajo imetniki kartic moţnost bivanja po ugodnejših cenah v 

določenih namestitvenih obratih, ali pa z nakupom turističnega aranţmaja pridobijo dodatne 

točke na trgovinski kartici. 

Turistični ponudniki slednje programe pogosto imenujejo za programe lojalnosti, čeprav to v 

resnici niso. Članstvo gostov v različnih klubih pomeni tudi, da so vsi gostje za včlanitev v 

določen klub podjetju posredovali kar nekaj svojih osebnih podatkov. Na podlagi tako 
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pridobljenih informacij se lahko podjetja ali druge organizacije bolje prilagajajo potrebam in 

ţeljam gostov in laţe oblikujejo svoje turistične proizvode (prilagajanje hrane v restavracijah, 

razni dodatki v sobah ipd.).  

Kotler, Bowen in Makens (2006, 396) ter Nemec Rudeţeva (2010, 102–104) navajajo nekaj 

razlogov, zakaj zadovoljni kupci ne postanejo nujno tudi zvesti kupci: 

 nekateri potniki se ne vrnejo več na isto destinacijo, 

 nekateri kupci bi radi doţiveli različne dobavitelje, ko se vrnejo na isto destinacijo, 

 nekateri kupci so cenovno zelo občutljivi in vedno iščejo najboljšo ceno in najboljšo 

rešitev za svoj finančni poloţaj, 

 ocena zadovoljstva nekaterih kupcev zna biti napihnjena, zato morajo biti ti po navadi 

zelo zadovoljni, če hočemo, da bodo ponovili nakup. 

Shoemaker, Lewis in Yesawich (2007, 91) pravijo, da imajo zveste stranke z organizacijo oz. 

dobaviteljem, ki je razvil programe zvestobe, en poseben odnos ali sodelovanje. Tovrsten 

razvoj razmerij med ponudniki in kupci se v trţenjski literaturi imenuje neposredno trţenje 

(direktni marketing ali marketing zvestobe). Isti avtorji trţenje zvestobe opredeljujejo kot 

»stalen proces prepoznavanja in ustvarjanja novih vrednosti in koristi za posamezne 

(individualne) goste ter medsebojna delitev teh koristi skozi dolgoročen odnos zvestobe«. 

Kotler, Bowen in Makens (2006, 397) opredeljujejo značilnosti trţenjskih odnosov kot: 

 usmerjenost na zadrţevanje stranke (doseči čim daljšo dobo bivanja na neki destinaciji, 

saj dlje kot se gosti zadrţujejo v istem kraju ali hotelu, večja je moţnost, da bodo kaj več 

potrošili), 

 stalne stike s kupci (direktna pošta, oglaševanje, čestitka za rojstni dan itd.), 

 poudarek na vrednosti za kupca (čim bolj prepoznati njegove ţelje in navade), 

 dolgoročna perspektiva, 

 poudarek na visoki ravni kakovosti storitev za stranke, 

 visoka zavezanost k izpolnitvi pričakovanj strank in 

 kakovost, ki zadeva vse člane osebja in h kateri naj bi nenehno stremel čisto vsak od 

zaposlenih. 

Morgan in Hunt (1994) trdita, da je zaupanje ključna spremenljivka za razvoj dolgoročnega 

odnosa s stranko. Kotler, Bowen in Makens (2006, 63) poimenujejo razvoj bliţjega, 

edinstvenega in trajnega odnosa s strankami »management odnosov s strankami« (angl. 

Customer Relationship Management), ki zdruţuje tako trţenje kot poslovno strategijo in 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 

CRM – Customer Relationship Management oz. management odnosov z odjemalci, je za 

podjetje ali drugo organizacijo široka poslovna strategija, namenjena zniţevanju stroškov in 

povečanju donosnosti s krepitvijo strankinega zadovoljstva, lojalnosti in zagovorništva. Kot 
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pravi Bauman (2015), je cilj filozofije in prakse CRM, da stranko spremljamo od prve 

priloţnosti oz. prvega stika z njo ter vse do aktivnosti po zaključeni prodaji (servis, 

reklamacija, merjenje zadovoljstva). 

Sistem CRM je na kupca osredotočena filozofija, ki naj bi preţemala celotno organizacijo. Za 

uspešen CRM obstajajo trije ključni dejavniki: ljudje, procesi in tehnologija. Ta strategija se 

uporablja, če ţeli podjetje ali druga organizacija izvedeti čim več o potrebah in vedenju svojih 

strank z namenom, da bi razvili močnejše in trajnejše odnose z njimi, saj so dobri odnosi s 

strankami ključ do poslovnega uspeha (Bauman 2015). 

Programi zvestobe so eden od ključnih orodij CRM v podjetjih ali drugih organizacijah. 

Temeljijo na osnovni paradigmi, ki poudarja pomen vsebine odnosa v kontekstu potrošnik–

podjetje, za razliko od tradicionalnega pojmovanja, ki ga je v tem kontekstu zanimal 

predvsem vidik transakcije. CRM pristopi nadgrajujejo tradicionalno razumevanje, ki je 

temeljilo na enačbi (Bauman 2015) 

zaznana vrednost za potrošnika = vrednost transakcije, 

v enačbo 

zaznana vrednost za potrošnika = vrednost transakcije + vrednost odnosa. 

Poleg vrednosti, ki jo za gosta (potrošnika) predstavljajo ponudba in storitve nekega hotela 

(podjetja), celovito izkušnjo nadgrajuje še vsebina odnosa. Ta za gosta (in tudi za podjetje) 

predstavlja dodano vrednost in mu zagotavlja občutek varnosti, zmanjšanje tveganja, občutek 

nadzora, določeno stopnjo udobja in celo niţje stroške (Musek Lešnik 2006).  

Holloway (2004, 363) poudarja tudi vse večji pomen druţbene odgovornosti in opozarja na 

vse večjo dovzetnost gostov za dogajanje v svetu. Od raznih problemov in kriz, ki so jim 

priča, do podnebnih sprememb, gospodarskih kriz (vse večje revščine tudi v tako imenovanih 

razvitih drţavah), krize vrednot, vse večjih razlik med bogatimi in revnimi itd. Vse to vpliva 

na obnašanje potrošnikov, ki se vse bolj zavedajo pomena etične potrošnje. Obenem je to 

velika priloţnost za turistične ponudnike, da začnejo igrati pozitivno vlogo v druţbi in v svoje 

programe zvestobe vključijo tudi dejavnike druţbene odgovornosti. Taka prizadevanja 

povečujejo zaupanje in dolgoročne odnose med podjetjem ali drugo organizacijo in porabniki, 

ki lahko postanejo tudi potencialni zagovorniki tega podjetja ali organizacije. Programi 

zvestobe, ki vključujejo tudi psihološko in čustveno noto, lahko tako postanejo zelo uspešni, 

še posebej, če omogočajo kupcem, da tudi sami aktivno sodelujejo in pripomorejo k socialno 

odgovornim turističnim proizvodom. 

Tudi Nemec Rudeţeva (2010, 106) je v svojih raziskavah prišla do ugotovitev, da so 

frekvenčni programi dobro izdelani, da pa je na področju programov zvestobe še veliko 

prostora in da vključenost gostov v sodelovanje pri druţbeni odgovornosti turističnih 
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produktov v praksi še ni vpeljano. Zato avtorica predlaga tri glavne oblike programov 

zvestobe v turistični dejavnosti, ki jih je vredno omeniti in v katerih je zajeta tudi sestavina 

druţbene odgovornosti; te so: donacije, skrb za čisto naravno okolje ter skrb za ljudi in 

druţbeno okolje. Te tri oblike programov zvestobe podrobneje povzemamo v nadaljevanju 

naloge. 

Donacije. Darovanje je splošno sprejet način druţbene odgovornosti. Številni hoteli, 

organizatorji potovanj, potovalne agencije ter celo restavracije in tematski parki lahko 

razvijejo tako imenovano skupno sodelovanje v procesu darovanja med turistično 

organizacijo in njenimi strankami, ki uporabnikom omogoča, da čutijo, da je njihov nakup 

tudi človekoljubna gesta (npr. če prodajalec podari del zneska, ki ga je gost plačal za turistični 

proizvod, neki humanitarni ustanovi). Pomembno je, da je ta humanitarna gesta v obliki 

donacije gostom pravilno predstavljena in pregledna ter da v določenih primerih gostu celo 

omogoča, da si sam izbere, komu ţeli ta del (npr. odstotek) plačanega zneska podariti (prav 

tam). 

Skrb za čisto naravno okolje. Še vedno je glavnina podjetij, ki proizvajajo turistične produkte, 

okoljsko neprijazna. Turizem vpliva na okolje tako lokalno kot globalno. Gre za velikega 

onesnaţevalca (velike količine odpadkov, hrup, velika potrošnja vode, fosilnih goriv itd.). Na 

splošno bi se lahko mnogi ponudniki turističnih produktov trudili izboljšati svoj ugled in 

blagovne znamke s tem, da bi postali bolj odgovorni glede rabe naravnih virov in 

onesnaţevanja okolja. Turistične organizacije bi lahko vlagale v okolju prijazne energetske 

sisteme, ki lahko nadomestijo fosilna goriva ali so vključeni v recikliranje. Poleg tega se 

lahko za prevoz do turistične destinacije ali organizacije uporabljajo okolju prijazna vozila. 

Številne turistične organizacije bi lahko v zameno za škodo, ki jo povzročajo naravnemu 

okolju, posadile drevesa. Sajenje dreves bi lahko predstavljalo aktivno obveznost turizma, da 

naravnemu okolju povrne del škode, pri čemer bi moralo biti število posajenih dreves odvisno 

od količine prodaje (večja kot je prodaja, več dreves bi morala organizacija posaditi). Pri tem 

dejanju bi bili gostje lahko neposredno vključeni (prav tam). 

Skrb za ljudi in družbeno okolje. Programi zvestobe, ki so socialno odgovorni, bi lahko 

vključevali skrb za ljudi in druţbeno okolje. Danes najdemo v turistični dejavnosti različne 

ekološke oznake, ki pomagajo potrošnikom do laţje izbire. Ekološke oznake se lahko 

ohranjajo le z odgovornim in trajnostnim razvojem ter ţeljo po nenehnih ekoloških 

izboljšavah. Poznamo več 'eko' oznak za ekološko delovanje v turistični dejavnosti, kot so 

'The Green Key' in 'EU Flower' za turistične namestitve ter 'Modra zastava' za marine in 

plaţe. Ekološke oznake pomagajo ustvariti podobo skrbne in okolju prijazne turistične 

organizacije in hkrati pomagajo osveščati in obveščati turiste o trajnostni naravnanosti 

turističnega proizvoda (destinacije) ter jih spodbuja, da se tudi sami vedejo temu primerno 

(prav tam, 101–108). 
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Hotelska podjetja lahko svoje zveste goste nagrajujejo tudi na druge načine, kot npr. dodelitev 

sobe višjega ranga po niţji ceni, brezplačna izposoja kopalnega plašča ali brisače za na plaţo, 

brezplačen vstop v fitnes ali savno, brezplačen kasnejši odhod iz sobe, brezplačna masaţa, 

brezplačen leţalnik, košarica sadja v sobi ob prihodu itd. 

Watkins (2013) je s pomočjo direktorjev največjih hotelskih verig in letalskih druţb v 

Zdruţenih drţavah Amerike skušal potegniti črto po 30 letih obstoja frekvenčnih programov 

oziroma programov zvestobe in prišel do naslednjih ugotovitev: 

 Imetniki kartic zvestobe so za organizacijo stroškovno veliko bolj učinkoviti, saj trikrat 

pogosteje uporabljajo neposredne poti za rezervacijo tako letalskih kart kot tudi hotelskih 

sob, kar z drugimi besedami pomeni, da več kot ima organizacija članov, manj plačuje za 

provizije raznim posrednikom (npr. turističnim agencijam). 

 Stroški ohranjanja zvestih gostov so bistveno niţji kot stroški pridobivanja novih gostov. 

 Pri povezanih programih zvestobe (npr. letalska druţba in hotelska veriga) opaţajo, da 

gostje dobro preračunajo, kje sem ji najbolj splača unovčiti zbrane točke, saj je korist pri 

unovčenju točk za letalsko karto v denarju bistveno večja, kot če jo imetnik unovči za 

sobo višjega ranga ali za brezplačno nočitev. 

 Bistvo teh programov zvestobe je, da se postopoma z najdragocenejšimi gosti vzpostavi 

take vrste poglobljeno sodelovanje, ki seţe ţe nekoliko preko meja racionalnega 

razmišljanja, ali, drugače povedano, da doseţejo stopnjo, ko se gostu neka blagovna 

znamka toliko »usidra v srce«, da izbira to blagovno znamko ne glede na ceno, lokacijo, 

pogoje, ampak enostavno zato, ker čuti naklonjenost do te blagovne znamke. 

 Razlika med zvestobo hotelski verigi in letalski druţbi je v tem, da se gostje vračajo v nek 

hotel zato, ker jim je tam nekaj zelo všeč, pri potovanju z letalom pa jim največ pomeni, 

da čim varneje in čim hitreje priletijo do ciljne destinacije, ker čakanja na letališčih nihče 

ne mara. 

 V bodoče bo za ohranjanje zvestobe gostov za organizacijo bolj kot gola frekvenca obiska 

in nabiranje točk pomembno prepoznavanje, kdo je gost, kaj ţeli, od kod prihaja, kakšne 

so njegove navade, za katere storitve najraje troši itd. Gostje zelo cenijo osebni pristop, 

prepoznavanje po imenu in drobne pozornosti. 

2.8 Model SERVQUAL  

Inštrument ali model SERVQUAL so razvili trije ameriški avtorji Parasuraman, Zeithaml in 

Berry (1985) in je danes eden najbolj uporabljenih inštrumentov merjenja kakovosti v 

storitveni dejavnosti. Menili so, da je storitev visoke kakovosti, kadar so pričakovanja 

porabnikov potrjena s kasneje opravljeno storitvijo, in prepričani, da je kakovost merljiva le 

skozi oči uporabnika. Model je tako usmerjen na ugotavljanje porabnikovega zaznavanja 

kakovosti storitve oziroma na ugotavljanje porabnikovega zadovoljstva s prejeto storitvijo. 

Njegova največja prednost je v merjenju kakovosti storitev s pomočjo skrbno oblikovanega 
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vprašalnika, ki ga je z manjšimi spremembami mogoče uporabiti za merjenje kakovosti zelo 

različnih storitev (Cvikl 2001, 1170). 

Skozi raziskavo so avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985) identificirali pet dimenzij, 

na osnovi katerih porabniki ocenjujejo kakovost storitve. Te dimenzije so: urejenost 

(otipljivost), zanesljivost, odzivnost, zaupanje (zagotovilo) in vţivetje (empatija) (angl. 

RATER – R – Reliability, A – Assurance, T – Tangibles, E – Empathy, R – Responsiveness). 

Urejenost ali otipljivost vključuje tako izgled okolja, v katerem je storitev opravljena, kot 

izgled in urejenost osebja; zanesljivost se nanaša na sposobnost ponudnika, da zagotovi 

zanesljivo in neoporečno storitev; odzivnost se nanaša na pripravljenost ponudnika, da hitro 

in učinkovito reagira na ţelje in potrebe odjemalca storitev; zaupanje ali zagotovilo se nanaša 

na usposobljenost in posebna znanja ponudnika storitev in na kompetentnost ter vljudnost 

osebja, ki storitve opravlja; empatija ali vţivetje se odraţa v pripravljenosti in sposobnosti 

ponudnika storitev, da se prilagaja ţeljam in potrebam posameznega odjemalca. 

Model je poznan tudi pod imenom »model petih razkorakov« in je zasnovan tako, da meri 

doţiveto kakovost storitve. Merilo kakovosti storitve je tako stopnja zadovoljitve pričakovanj 

odjemalcev storitve. Pet temeljnih razkorakov, ki jih navajajo utemeljitelji tega modela, so 

(Cvikl 2001, 1170):  

 razkorak med pričakovanji odjemalcev in zaznavami managementa oz. poslovodnim 

zaznavanjem teh pričakovanj, 

 razkorak med zaznavami managementa in specificiranjem kakovostnih značilnosti storitve 

oz. standardi kakovosti, 

 razkorak med standardi kakovosti storitev in izvedbo storitev, 

 razkorak med izvedbo storitev in zunanjim komuniciranjem ter  

 razkorak med pričakovano in doţiveto storitvijo. 

Do razkoraka v zadovoljstvu pride, če pričakovanja v kateri koli od teh petih dimenzij niso 

uresničena in če gost storitve oceni z nizkimi ocenami (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1990, 

51; Cvikl 2000, 42–43; Uran 2004, 91).  

Model petih razkorakov smo podrobneje predstavili v poglavju 2.3 »Zaznavanje dejavnikov 

kakovosti«. 

Avtorji SERVQUAL inštrumenta so teh pet dimenzij (RATER) izluščili na osnovi številnih 

raziskav v različnih storitvenih dejavnostih in zajemajo 22 ključnih dejavnikov. Sestavili so 

standardiziran vprašalnik, s katerim merimo stopnjo gostovega zadovoljstva z opravljeno 

storitvijo, pri čemer sta za vsakega od 22 dejavnikov postavljeni dve vprašanji. Prvo 

vprašanje se nanaša na porabnikova pričakovanja, drugo pa na dejansko doţivetje storitve. 

Izbira sestavin v vprašalniku je odvisna od storitve, ki jo ţelimo izmeriti. Bolj natančno kot 

definiramo vprašalnik, bolj točna bo ocena kakovosti storitve. Pogosto se uporablja tudi 

Likertova ocenjevalna lestvica. Na koncu avtorji interpretirajo kakovost storitve kot rezultat 
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primerjave med pričakovanim in doţivetim. Če je ocena doţivetega višja od pričakovanj, 

lahko sklepamo, da je bila kakovost storitve nad pričakovanji, v nasprotnem primeru pa je pri 

niţjih ocenah doţivetega glede na pričakovanja mogoče sklepati o nezadovoljivi kakovosti 

storitve (Cvikl 2000, 44). 

Rezultati take raziskave lahko pomagajo managerjem razbrati, kako dobro ali slabo podjetje 

izpolnjuje pričakovanja porabnikov in na katere stvari morajo biti še posebej pozorni. 

SERVQUAL pristop omogoča managerjem določene koristi (Uran 2004, 92):  

 daje jasne indikacije, kako podjetje izvaja storitve v očeh posameznika in na splošno,  

 pomaga postaviti prednostne naloge glede določenih ţelja, potreb in pričakovanj 

porabnikov ter identificirati tisto, kar je za porabnika najbolj pomembno, 

 podjetju omogoča, da si vzpostavi določene standarde glede izvajanja storitev in te nato 

predstavi ter posreduje zaposlenim, 

 omogoča identifikacijo katerega koli razkoraka in s tem podjetju pomaga, da svoje napore 

vloţi v izboljšanje tistih storitev, pri katerih so se razkoraki pojavili, 

 omogoča zbiranje tudi drugih vrst podatkov o kakovosti storitev, predvsem glede ţelja 

gostov, in s tem lahko pripomore k razširitvi ponudbe. 

Čeprav je model SERVQUAL zelo priljubljen in uporaben, pa je po drugi strani deleţen 

številnih kritik, kot na primer: da sloni le na procesu izvedbe storitev in ne tudi na rezultatih 

celotne izkušnje, da potrošnik doţiveto storitev ne ocenjuje vedno glede na svoja 

pričakovanja, da ugotavlja določene vrzeli, ne ponuja pa hkrati še razrešitve za izboljšanje 

procesa, ne predstavlja moţnosti za inovacije, da ta model ni praktičen in terja veliko 

administracije itd. (Grţinić 2007, 92; Gregorio 2008, 150). 

2.9 Pregled dosedanjih raziskav o kakovosti hotelskih in drugih storitev 

Proučevanje dejavnikov kakovosti storitve in njihovega vpliva na zadovoljstvo kupcev ţe 

dolgo priteguje pozornost teoretikov, raziskovalcev in praktikov na področju managementa 

ter managementa kakovosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS).  

Cviklova (2001) je na podlagi anketiranja gostov in ključnih managerjev v štirih hotelih višjih 

kategorij v RS s pomočjo prilagojenega vprašalnika SERVQUAL ugotavljala razlike, kako 

gostje in managerji vrednotijo pomen posameznih sestavin hotelskih storitev. Prišla je do 

ugotovitev, da se na vrhu razvrstitev po pomembnosti kakovosti storitev ocene vendarle 

nekoliko razhajajo. Za goste so najpomembnejše neotipljive sestavine kakovosti (odnos 

osebja, plačilni pogoji, varnost, udobje in urejenost), za managerje pa bolj otipljive sestavine 

kakovosti (urejenost osebja, ugled, komunikacijski pripomočki itd.). 

Semoličeva (2004) je raziskovala kakovost storitev v izobraţevalni organizaciji in njen vpliv 

na zvestobo porabnikov. Primerjala je različne jezikovne šole in ugotavljala vzroke za 
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lojalnost posamezni jezikovni šoli oziroma razloge, zakaj nekdo izbere konkurenčno 

jezikovno šolo. Ugotovila je, da slušatelji med dejavniki kakovosti storitev v povprečju 

najvišje zaznavajo dejavnike zaupanja v predavatelje in strokovno osebje, dejavnike, ki se 

nanašajo na usmerjenost k strankam, ter na otipljivost (oprema prostorov, lokacija jezikovne 

šole, urnik, cena). 

Reharjeva (2005) je na primeru podjetja Era ugotavljala poznavanje programa zvestobe 

omenjenega podjetja in privlačnost njihovih ugodnosti za zveste kupce. Na podlagi 

anketiranja kupcev pred eno izmed prodajaln je prišla do ugotovitve, da se je program 

zvestobe med kupci te prodajalne dobro prijel, saj ga pozna več kot 90 % kupcev, 52 % 

anketiranih pa je imelo kartico zvestobe.  

Pisnik Korda (2008) se je v svoji disertaciji ukvarjala z oblikovanjem in empiričnim 

preverjanjem modela zaznane vrednosti proizvoda ali storitve in prišla do ugotovitev, da 

zaznana vrednost proizvoda ali storitve pozitivno vpliva tako na zadovoljstvo kot na zvestobo 

odjemalcev. 

Ojsterškova (2008) je proučevala zadovoljstvo odjemalcev s proučevanjem škod kot dejavnik 

uspeha pri trţenju zavarovanj in med drugim prišla do ugotovitve, da kakovostna izvedba 

razreševanja škode vpliva na ohranjanje zadovoljstva odjemalcev in na njihovo nadaljnje 

sodelovanje z zavarovalnico. 

Markovićeva in Rasporjeva (2010) sta po nekoliko prilagojeni metodi SERVQUAL izvedli 

raziskavo v petnajstih hotelih v Opatijski rivieri na Hrvaškem in ugotavljali, kako stranke 

(gostje) dojemajo kakovost storitev. Ugotovili sta, da so za goste najpomembnejše dimenzije 

kakovosti zanesljivost, empatija in usposobljenost osebja ter dostopnost in oprijemljivost 

storitev. Gostom veliko pomeni, da dobijo storitve v skladu z dogovorom, da so morebitne 

teţave hitro odpravljene, da imajo zaposleni pravi odnos do strank, pa tudi da je delovni čas 

priročen in da sta lokacija in videz objektov primerna. 

Zabukovec Baruca (2010) je v svoji magistrski nalogi raziskovala, ali se zadovoljstvo v 

okviru enakih hotelskih kategorij razlikuje, in prišla do ugotovitev, da gostje ob obisku dveh 

ali več enako kategoriziranih hotelov istega podjetja ne doţivijo povsod enake kakovosti, da 

je za podjetje osnovni izziv za zagotavljanje zadovoljstva gostov uspešno obvladovanje 

razkoraka med gostovimi pričakovanji in dejansko zaznavo prejete storitve ter da k 

zmanjševanju moţnosti nihanja v kakovosti lahko pripomore standardizacija storitve.  

Pavlič Zaloţnikova (2012) je proučevala kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo 

gostov v izbranem slovenskem termalnem zdravilišču ter prišla do zaključka, da je 

pomembno, da podjetje potrebe svojih odjemalcev postavi na prvo mesto in poskuša 

zadovoljiti zahteve in ţelje najzahtevnejših odjemalcev storitev. 
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Povšnarjeva (2014) se je ubadala z dejavniki kakovosti storitev in zadovoljstvom na splošno 

ter raziskavo delala v izbrani banki. Ugotovila je, da anketiranci med najpomembnejše 

dejavnike kakovosti storitev v izbrani banki omenjajo pravočasne roke izvedbe poslov, 

zaupanje v varnost banke ter ustreznost informacij, najmanj pa so zadovoljni s stroški storitev 

in raznolikostjo ponudbe.  

Kasteličeva (2015) se je v svoji magistrski nalogi posvečala dejavnikom kakovosti 

zdravstvenih storitev in zadovoljstvu uporabnikov v zdravstvu. Ugotavljala je, od kod starši, 

ki se odločajo za cepljenje otrok, pridobivajo ustrezne informacije glede učinkov cepljenja in 

kakšno je mnenje glede samoplačniškega cepljenja otrok. Ugotovila je, da starši pogrešajo 

boljšo informiranost in komunikacijo z zdravstvenimi delavci ter da je veliko zdravstvenih 

informacij, ki so dostopne na spletu ali se širijo med prijatelji in znanci, strokovno 

nepreverjenih. 

Na področju vpliva dejavnikov kakovosti storitve na zvestobo odjemalcev v turizmu in 

hotelirstvu v RS še ni bilo opravljene nobene raziskave. V RS ni znanja, vednosti o vplivu 

dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo odjemalcev, zato smo menili, da je tovrstno 

raziskavo vredno opraviti. Na ta način smo prišli do novih znanj in spoznanj ter tako 

prispevali k managerski znanosti in stroki.  

2.10 Sklep iz teoretičnih ugotovitev 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na podlagi proučene literature opredelili 

management kakovosti na splošno, kakovost hotelskih storitev, standarde kakovosti v 

hotelirstvu, opredelil dejavnike zaznavanja kakovosti, zadovoljstvo uporabnikov storitev in 

zvestoba kupcev, predstavili programe zvestobe v turizmu in model SERVQUAL, po katerem 

smo tudi izvedli anketiranje. V nadaljevanju smo pregledali in predstavili dosedanje raziskave 

na področju kakovosti in zadovoljstva porabnikov v storitvenih dejavnostih, s poudarkom na 

turizmu, in podali sklep. 

Za opredelitev pojma kakovosti obstaja v literaturi ogromno definicij, lahko bi celo trdili, da 

je definicij kakovosti toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z reševanjem tega 

problema. Vse definicije so bolj ali manj usmerjene na rezultate (proizvode/storitve) dela 

oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju potreb 

uporabnikov. Pojmovanje kakovosti je po gospodarskih panogah različno, spoznanje pa je, da 

so vsakdanje zahteve trga oziroma različnih strank, kupcev, podjetij, bank, druţb in 

zasebnikov danes vedno višje. Uspeh in preţivetje na trgu si v podjetjih ali drugih 

organizacijah lahko zagotovijo le s proizvajanjem kakovostnih proizvodov/storitev, kupec pa 

je tisti, ki določa, ali so zahteve po kakovosti izpolnjene. 
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Za turistično dejavnost velja, da sta gost in zaposleni neprestano v stiku. Zato se pri storitvah 

soočamo z nekaterimi pojmi, kot so neločljivosti, neotipljivost, heterogenost in minljivost, saj 

storitev nastaja istočasno s potrošnjo in teţko večkrat ustvarimo popolnoma enako izkušnjo. 

Zaradi tega je doseganje kakovosti v turistični dejavnosti teţka naloga, ker popolne kakovosti 

praktično ni mogoče nikoli doseči. Opravka imamo s človeškim dejavnikom, kjer vedno 

obstaja moţnost, da bo zaposleni naredil kakšno napako, pomembno pa je, da se vsi v 

»verigi« trudijo, da je teh čim manj.  

Kakovost storitev lahko na nek način razumemo kot razliko med pričakovanji porabnika in 

njegovim dejanskim zaznavanjem storitve. Predstavili smo pomen dejavnikov zaznavanja 

kakovosti storitev in znotraj tega nekaj modelov, pomen hotelskih standardov in pomen 

merjenja kakovosti storitev ter pomen zadovoljstva gostov. Pomembno je, da v podjetju ali 

drugi organizaciji kakovost storitev in posledično zadovoljstvo gostov nenehno spremljajo, še 

pomembneje pa je, da zna podjetje ali druga organizacija pridobljene informacijo koristno 

uporabiti in hitro reagirati pri ugotovljenih nepravilnostih. 

Pri vsem tem pa podjetja ali druge organizacije ne smejo pozabiti niti na zadovoljstvo svojih 

zaposlenih, saj so, kot poudarjajo nekateri avtorji, v storitvenih podjetjih – in v turističnih 

dejavnostih še posebej – zelo močne vzročno posledične vezi, kjer so zadovoljni zaposleni 

predpogoj za zadovoljne goste, zadovoljni gost pomeni boljše poslovne rezultate, boljši 

poslovni rezultati pomenijo več moţnosti za razvoj podjetja, tudi višje nagrade za zaposlene, 

kar spet poveča njihovo zadovoljstvo. 

Poleg kakovosti storitev in splošnega zadovoljstva smo izpostavili tudi pomen vrednotenja 

storitev, pri čemer porabniki storitev teh ne ocenjujejo zgolj skozi ceno, temveč tudi glede na 

zaznano vrednost, izpolnitve pričakovanj, osebni vloţek in lastno ugodje. Vrednost se od 

porabnika do porabnika razlikuje, vezana je tudi na izkušnje, običajno pa izhaja iz kakovosti 

in cene, pri čemer višja kakovost običajno pomeni tudi višjo ceno. Pomembno je, da pojma 

vrednosti storitve ne zamenjujemo ali enačimo s ceno storitve, saj je lahko storitev izvrstne 

kakovosti, pa jo bo porabnik kljub temu označil kot nizko vrednost, če bo cena za storitev 

previsoka. 

Kot kaţejo številne raziskave, je skrb za ohranjanje zvestih gostov za podjetje ali drugo 

organizacijo veliko cenejša kot nenehno iskanje novih gostov. Zvestoba porabnikov se kaţe v 

njihovih ponovnih nakupih in je odvisna od celotne stopnje zadovoljstva in razpoloţljivosti 

alternativ. Če podjetje ali druga organizacija preseţe porabnikova pričakovanja, so ti 

navdušeni, navdušenje pa je najvišja stopnja zadovoljstva, ki se lahko kaţe v večji zvestobi 

porabnikov. Pomembno je tudi, da je podjetje ali druga organizacija dovzetno za morebitne 

pritoţbe gostov in njihove pripombe ali priporočila, saj se v marsikateri pripombi lahko skriva 

koristna ideja ali priloţnost za izboljšave.  
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Z namenom ugotavljanja vplivov dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo kupcev v 

hotelskem podjetju smo pregledali dosedanje raziskave in prišli do zaključka, da je bilo nekaj 

raziskav s področja kakovosti storitev opravljenih za druge dejavnosti (zdravstvo, bančništvo, 

zavarovalništvo itd.), da so bile nekatere raziskave opravljene tudi za področje hotelirske 

dejavnosti, vendar se proučevanja dejavnikov kakovosti storitev v povezavi z zvestobo na 

hotelirskem področju ni lotil še nihče. Anketni vprašalnik smo osnovali in prilagodili po 

modelu SERVQUAL, saj je kljub različnim mnenjem strokovnjakov glede njegove 

uporabnosti to še vedno eden najbolj priljubljenih in uporabljenih modelov. Raziskavo o 

vplivu dejavnikov kakovosti storitve na zvestobo kupcev bomo predstavili v naslednjem 

poglavju. 
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3 VPLIV DEJAVNIKOV KAKOVOSTI STORITEV NA ZVESTOBO KUPCEV V 

IZBRANEM PODJETJU  

V tem poglavju predstavljamo empirični del magistrske naloge, ki je bil zasnovan kot 

kvantitativna metoda zbiranja in analize podatkov. Namen raziskave je bil preveriti vpliv 

dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo kupcev v izbranem hotelskem podjetju. Raziskava 

je bila sestavljena iz zaporedja posameznih faz, ki po mnenju avtorjev Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007, 163) zajemajo: opredelitev problema in teoretičnih izhodišč, določitev 

namena in ciljev, določitev vzorca, opredelitev predpostavk in omejitev, sestavo anketnega 

vprašalnika, izvedbo anketiranja in končno zbiranje podatkov. Zbrani podatki so bili na koncu 

obdelani s statističnim programom SPSS, ki smo jim nato dodali še interpretacijo, predloge za 

izboljšanje upravljanja kakovosti, povzetek celotne raziskave ter opredelili prispevek k stroki 

in podali predloge za nadaljnje raziskovanje. 

3.1 Načrt raziskave 

Kvantitativno raziskavo smo izvajali v enem izmed hotelskih podjetij, ki v slovenskem 

prostoru sodi v sam vrh po zasedenosti svojih zmogljivosti. Prav tako je za to hotelsko 

podjetje značilno, da ima zelo visok deleţ stalnih gostov in ti so predstavljali izziv za to 

nalogo. Odkriti smo ţeleli, ali dejavniki kakovosti storitev vplivajo na zvestobo kupcev v 

izbranem podjetju. 

S statističnega vidika je kakovost skupek merljivih lastnosti vhodnih in izhodnih elementov 

procesov in lastnosti procesov, pri čemer merljive lastnosti teh sestavin označujemo kot 

odvisne in neodvisne spremenljivke (Bregar in Ograjenšek 2008, 318–319). Kot v 

nadaljevanju še pravita avtorici, je razlika v statističnem pojmovanju kakovosti nekoč in 

danes v tem, da se je včasih v procesu preverjanja kakovosti vzorčilo posamezne materialne 

proizvode in ugotavljalo odstopanja proizvodnega procesa od predpisov, danes pa statistične 

analize zajemajo stalno in pravilno uporabo različnih statističnih metod. Glavni namen teh 

poglobljenih statističnih analiz je neprestano zagotavljanje in izboljševanje kakovosti tako 

proizvodov in storitev kot tudi vseh ključnih procesov v organizaciji. 

Podatke in informacije o dejavnikih kakovosti in vplivu teh na zvestobo kupcev v izbranem 

podjetju smo zbirali s pomočjo prilagojenega SERVQUAL vprašalnika in dveh ciljnih skupin. 

Kot menijo avtorji Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 166–169) ter Flere (2000, 118–

126), je vprašalnik tipičen in zelo pogost pripomoček v kvantitativnih raziskavah, s katerim 

lahko pridobimo relativno zanesljive podatke. 

Uporabljeni vprašalnik je bil, kot smo ţe omenili v poglavju 1.4, prilagojen po modelu 

SERVQUAL, katerega avtorji so Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985). Vprašalnik je 

zajemal 16 vprašanj, razdeljenih v tri sklope. Izbrani hotel je tudi pred izvedbo naše raziskave 
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ţe vrsto let uporabljal različne oblike hotelskega anketiranja, vendar smo za namen te 

raziskave skušali izkoristiti priloţnost in vprašalnik toliko prilagoditi in dopolniti, da bo 

podjetju lahko sluţil tudi v prihodnje in nadomestil dosedanjega. Na osnovi izkušenj, ki jih je 

hotel ţe imel z anketiranjem, smo vprašalnik skušali oblikovati tudi tako, da ni bil predolg in 

da je pri anketirancih vzbujal zanimanje in pripravljenost za sodelovanje v raziskavi. 

V prvem delu vprašalnika smo povpraševali po osnovnih demografskih podatkih (starost, 

spol), v nadaljevanju nas je zanimalo, kje so gostje izvedeli za izbrani hotel in kateri je bil 

glavni razlog, ki je vplival na izbiro tega hotela.  

Osrednji del vsebine vprašalnika se je nanašal na dejavnike zvestobe in na ocenjevanje 

kakovosti posameznih hotelskih storitev in ponudbe glede na pomembnost, kjer je bila za 

ocenjevanje posameznih dimenzij kakovosti postavljena Likertova lestvica (od 1 do 5, pri 

čemer ocena ena pomeni nezadovoljivo, ocena dva zadovoljivo, ocena tri dobro, ocena štiri 

zelo dobro in ocena pet odlično).  

V zadnji oziroma tretji del vprašalnika smo uvrstili nekaj vprašanj odprtega tipa o splošnem 

zadovoljstvu z izbranimi storitvami v hotelu, kjer so imeli anketiranci tudi moţnost dopisati 

svoje predloge za izboljšanje in kjer nas je zanimalo, ali nameravajo hotelu ostati zvesti tudi v 

prihodnje.  

Dimenzije modela SERVQUAL (z dimenzijami RATER) so zajete znotraj drugače 

poimenovanih vprašanj v vprašalniku, in sicer je zanesljivost zajeta v vprašanju, ki se nanaša 

na rezervacije in informacije, hotelsko sobo ter hrano in pijačo. Zaupanje je zajeto v 

vprašanjih rezervacije in informacije ter recepcija. Udobnost in fizični dokazi ter 

oprijemljivost so zajeti v vprašanjih o ustreznosti hotelske sobe, hrane in pijače, urejenosti 

hotela in okolice. Empatija in osebje sta zajeti v sklopu vprašanj o rezervacijah in 

informacijah, recepciji, hotelski sobi ter hrani in pijači. Odzivnost je zajeta v vprašanju o 

rezervacijah in informacijah ter recepciji. 

S pomočjo dveh ciljnih skupin smo skušali še dodatno izvedeti, kaj hotelskim gostom pomeni 

kakovost, kako jo razumejo in kako opredeljujejo. Prav tako nas je zanimalo, kaj od 

hotelskega podjetja običajno pričakujejo v zahvalo za zvestobo. Ena ciljna skupina je svoja 

mnenja podajala osebno med pogovorom v izbranem hotelu, druga pa je bila nevtralna 

oziroma ni bila povezana z izbranim hotelskim podjetjem. V ciljnih skupinah je skupno 

sodelovalo 30 oseb v starostnem razponu od 28–75 let. 

Ciljnim skupinam intervjuvanih gostov smo zastavili dve glavni vprašanji, in sicer: »Kaj je za 

vas kakovostna hotelska storitev, kaj razumete in pričakujete pod tem pojmom?« ter »Kaj 

pričakujete od hotela (wellness, restavracije), ki ga pogosto obiskujete, kot nagrado za vašo 

zvestobo oziroma česa bi se še posebej razveselili ter kakšne prakse nagrajevanja že poznate 

in se vam zdijo dobre?« Pogovor z intervjuvanci je tekel v sproščujočem vzdušju, kjer so 
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predloge oblikovali v načinu 'burjenja moţganov' (brainstorminga) in smo si jih sproti 

zapisovali. Prvo ciljno skupino je sestavljalo 19 gostov hotela, pri čemer smo devet gostov 

izbrali naključno, ostalih deset pa nam je predlagala recepcija. Drugo ciljno skupino smo 

izbrali iz nabora znancev in prijateljev, obsegala je 11 oseb, merilo za sodelovanje pa je bilo, 

da veliko potujejo, poznajo vsaj nekaj hotelskih namestitev in poleg nočitev koristijo tudi 

druge hotelske storitve. 

3.2 Metodologija 

Za zbiranje podatkov smo izvedli anketiranje med gosti v izbranem hotelskem podjetju. 

Vprašalnik je bil deloma ţe obstoječ, kot ga uporablja hotel za svoje namene, deloma pa 

prilagojen po modelu SERVQUAL. Vprašanja so bila večinoma zaprta, kar zagotavlja večjo 

objektivnost, nekaj pa jih je bilo tudi vprašanj odprtega tipa, s katerimi smo ţeleli dobiti 

informacije v smislu, kaj gostje v hotelu še pogrešajo, kakšne predloge in ţelje imajo. 

Uporabili smo Likertovo petstopenjsko ocenjevalno lestvico (pri čemer ocena ena pomeni 

nezadovoljivo, ocena dva zadovoljivo, ocena tri dobro, ocena štiri zelo dobro in ocena pet 

odlično). Glavni namen anketiranja je bil pridobiti informacije na osnovi vzorca uporabnikov 

hotelskih storitev v izbranem hotelskem podjetju.  

Vzorčenje je bilo naključno. Vprašalnik smo posredovali 300 gostom izbranega hotelskega 

podjetja, pri čemer smo ga nekaterim postavili kar v sobo, nekatere smo za reševanje prosili 

na recepciji oziroma v hotelski avli. Gostom časa za izpolnjevanje nismo omejili, saj je bil 

dogovor tak, da vprašalnik v miru izpolnijo in nam ga nato oddajo v posebno škatlo na 

recepciji. Zbiranje podatkov je potekalo od januarja do marca 2016. Čeprav smo pričakovali 

20–40 % odzivnost, je bil deleţ vrnjenih anketnih vprašalnikov 87 % (tj. 261 od 300 

posredovanih vprašalnikov). Ocenjujemo, da je na visoko odzivnost vplivalo dejstvo, da smo 

nekatere goste neposredno prosili za sodelovanje (osebni pristop). 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili osnovne statistične metode: bivariatno 

statistično analizo (One Way Anovo), hi-kvadrat in Pearsonov koeficient.  

Prvo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo z One Way 

Anovo ugotavljali, ali glede na pogostost obiskov hotela obstajajo statistično značilne razlike 

v ocenjevanju dejavnikov kakovosti v izbranem hotelu. V drugem delu testiranja prve 

hipoteze pa smo na podlagi hi-kvadrata ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike 

med številom obiskov hotela in razlogih za zvestobo. 

Tudi drugo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo s 

pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije ugotavljali, ali med dejavniki kakovosti storitev 

in zvestobo gostov obstaja statistično značilna povezanost.  
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Na koncu smo podali ugotovitve iz celotne raziskave ter priporočila za izboljšanje kakovosti 

hotelskih storitev z vidika zadovoljstva uporabnikov in skušali poiskati ustrezen način 

nagrajevanja zvestobe v obravnavanem hotelskem podjetju.  

3.3 Zbiranje in analiza anketnih podatkov  

V prvem delu analize smo z opisno statistiko prikazali rezultate po posameznih anketnih 

vprašanjih (frekvenca, deleţ frekvenc, povprečje, standardni odklon, minimum, maksimum). 

V analiziranje podatkov je bilo zajetih 261 anketiranih vprašalnikov, od teh pa niso bili vsi v 

celoti izpolnjeni (vsi niso odgovorili na vsa vprašanja), zato smo v preglednicah od 1 do 10 

prikazali število veljavnih odgovorov in veljavne deleţe.  

Anketiranci so v povprečju rojeni leta 1950, kar pomeni, da so stari 66 let. Najstarejši 

anketiranec je star 95 let, najmlajši pa 13 let. Kot vidimo, je razlika med najmlajšim in 

najstarejšim anketirancem 82 let. Podatke vidimo v preglednici 1. 

Preglednica 1: Povprečna starost anketirancev. 

N Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 

248 1950 12,972 1921 2003 

 

Slika 10 prikazuje razmerje anketirancev po spolu, pri čemer je bilo med anketiranimi več 

ţensk (64 %) kot moških (36 %). 

 

Slika 10: Razmerje anketirancev po spolu 

Slika 11 prikazuje razmerje med novimi in stalnimi gosti, pri čemer je izbrani hotel prvič 

obiskalo 24 % vprašanih, za 76 % vprašanih pa to ni bil prvi obisk v tem hotelu. 

 

Slika 11: Razmerje med novimi in stalnimi gosti 
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Anketiranci, ki so navedli, da so hotel ţe obiskali (takšnih je bilo 161), so v povprečju bili 

gostje hotela ţe sedemkrat. Najmanjkrat so v preteklosti ţe bili gostje enkrat, največkrat pa so 

hotel obiskali kar petintridesetkrat. Povprečno število obiskov izbranega hotela kaţe 

preglednica 2. 

Preglednica 2: Povprečno število obiskov hotela. 

N Povprečje  Std. odklon Minimum Maksimum 

161 7,48 6,206 1 35 

 

Slika 12 prikazuje, na kakšen način gostje pridobivajo informacije glede hotela. Kar 42,2 % 

vprašanih pravi, da so za hotel izvedeli na društvu upokojencev, 32,7 % jih pravi, da so za 

hotel izvedeli od prijateljev in sorodnikov, 31,9 % jih pravi, da so hotel ţe od prej poznali, 

13,9 % jih je za hotel izvedelo preko interneta, 2,4 % iz medijev, 1,6 % v potovalni agenciji, 

le 0,8 % pa na raznih sejmih.  

 

Slika 12: Pridobivanje informacij o hotelu 

Razloge za izbiro hotela prikazuje slika 13.  

Iz podatkov na sliki 13 lahko razberemo, da kar 65,9 % vprašanih pravi, da so se za izbrani 

hotel odločili zaradi cenovne ugodnosti storitev hotela, pri 62,5 % anketirancev je na 

odločitev vplivala lokacija hotela, pri 51,3 % je bil povod za obisk gostoljubnost zaposlenih, 

37,9 % se jih je odločilo za izbiro hotela zaradi hotelskih storitev, 34,1 % zaradi lastnih 

izkušenj v tem hotelu, 25,7 % jih je hotel obiskalo po priporočilih znancev, 7,7 % zaradi 

posebne ponudbe, 9,2 % pa iz drugih razlogov.  
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Slika 13: Razlogi za izbor hotela 

V nadaljevanju smo predstavili povprečja za elemente kakovosti storitev, kjer so anketiranci 

različne elemente kakovosti ocenjevali po Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer je ocena ena 

pomenila nezadovoljivo, ocena dva zadovoljivo, ocena tri dobro, ocena štiri zelo dobro in 

ocena pet odlično.  

V povprečju so anketiranci kar se tiče ustreznosti rezervacije in informacij najbolje ocenili 

točnost opravljene rezervacije (𝑥  = 4,85), sledi dostopnost informacij (𝑥  = 4,77), nato 

zanesljivost informacij (𝑥  = 4,75), najslabše pa so ocenili odzivnost (𝑥  = 4,74). V povprečju 

vse naštete elemente kakovosti ocenjujejo z odlično. Rezultati ocene kakovosti in 

zadovoljstva z rezervacijo so razvidni v sliki 14. 

 

Slika 14: Ocena kakovosti/zadovoljstva z rezervacijo 

V naslednji sliki 15 je prikazana ocena kakovosti in zadovoljstva s storitvami recepcije. V 

povprečju so anketiranci kar se tiče ustreznosti storitev recepcije najbolje ocenili prijaznost in 

profesionalnost osebja (𝑥  = 4,81), sledi informiranje (𝑥  = 4,73), najslabše pa so ocenili prvi 

vtis hotela (𝑥  = 4,71). V povprečju vse naštete ocenjujejo z odlično.  
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Slika 15: Ocena kakovosti/zadovoljstva z recepcijo 

Slika 16 prikazuje oceno kakovosti hotelske sobe, kjer so anketiranci kar se tiče ustreznosti 

hotelske sobe v povprečju najbolje ocenili prijaznost sobarice (𝑥  = 4,91), sledi čistoča 

(𝑥  = 4,76), nato videz sobe (𝑥  = 4,63), udobje (𝑥  = 4,58), tišina in mir (𝑥  = 4,56), najslabše pa 

so ocenili opremo v hotelski sobi (𝑥  = 4,49). V povprečju so prijaznost sobarice, čistočo, 

videz sobe, udobje ter tišino in mir ocenili z odlično, opremo pa nekoliko slabše, in sicer z 

zelo dobro.  

 

Slika 16: Ocena kakovosti hotelske sobe 

Ocena kakovosti hotelske ponudbe je prikazana v sliki 17, kjer so anketiranci kar se tiče 

ustreznosti hotelske ponudbe v povprečju najbolje ocenili zunanji bazen (𝑥  = 4,67), sledi 

pokriti bazen (𝑥  = 4,48), nato kozmetični salon (𝑥  = 4,37), najslabše pa so ocenili hotelsko 

plaţo (𝑥  = 4,32). V povprečju so zunanji bazen ocenili z odlično, pokriti bazen, kozmetični 

salon in plaţo pa nekoliko slabše, in sicer z zelo dobro.  

 

Slika 17: Ocena kakovosti hotelske ponudbe 
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Slika 18 prikazuje oceno kakovosti dodatne ponudbe. V povprečju so anketiranci kar se tiče 

ustreznosti dodatne ponudbe najbolje ocenili jutranjo telovadbo v telovadnici (𝑥  = 4,63), sledi 

jutranja telovadba v vodi (𝑥  = 4,61), nato večerna animacija (𝑥  = 4,51), najslabše pa so ocenili 

izlete v dodatni ponudbi (𝑥  = 4,25). V povprečju so jutranjo telovadbo v telovadnici in v vodi 

ocenili z odlično, večerno animaciji ter izlete pa nekoliko slabše, in sicer z zelo dobro.  

 

Slika 18: Ocena kakovosti dodatne ponudbe 

Oceno kakovosti hrane in pijače prikazuje slika 19. V povprečju so anketiranci v sklopu 

ustreznosti hrane in pijače najbolje ocenili prijaznost streţnega osebja (𝑥  = 4,83), sledi 

kakovost streţbe (𝑥  = 4,72), nato pestrost ponudbe zajtrka (𝑥  = 4,53), pestrost ponudbe 

večerij (𝑥  = 4,51), kakovost hrane (𝑥  = 4,39), najslabše pa so ocenili pestrost ponudbe kosila 

(𝑥  = 4,25). V povprečju so prijaznost streţnega osebja, kakovost streţbe, pestrost ponudbe 

zajtrka in pestrost ponudbe večerij ocenili z odlično, kakovost hrane in pestrost ponudbe kosil 

pa nekoliko slabše, in sicer z zelo dobro.  

 

Slika 19: Ocena kakovosti hrane in pijače 

V sliki 20 je podana ocena urejenosti hotela in okolice. V povprečju so anketiranci kar se tiče 

urejenosti hotela in okolice najbolje ocenili javni prostor (𝑥  = 4,75), sledi okolica (𝑥  = 4,67), 

bazeni (𝑥  = 4,56), najslabše pa so ocenili plaţo (𝑥  = 4,45). V povprečju so javni prostor, 

okolico in bazene ocenili z odlično, plaţo pa nekoliko slabše, in sicer z zelo dobro.  
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Slika 20: Ocena urejenosti hotela in okolice 

V sliki 21 je podana ocena dejavnikov kakovosti storitev, kjer so anketiranci v povprečju 

najbolje ocenili ustreznost rezervacije in informacij (𝑥  = 4,78), sledi ustreznost storitev 

recepcije (𝑥  = 4,75), ustreznost hotelske sobe (𝑥  = 4,65), urejenost hotela in okolice 

(𝑥  = 4,62), ustreznost dodatne ponudbe (𝑥  = 4,55), ustreznost hrane in pijače (𝑥  = 4,54), 

najslabše pa so ocenili ustreznost hotelske ponudbe (𝑥  = 4,47).  

 

Slika 21: Ocena dejavnikov kakovosti storitev 

V sliki 22 je prikazana ocena splošnega zadovoljstva z obiskom hotela, kjer vidimo, da je bila 

večina oz. 98 % gostov hotela zadovoljna z obiskom hotela, 2 % pa jih z obiskom hotela nista 

bila zadovoljna. 

 

Slika 22: Ocena splošnega zadovoljstva z obiskom hotela 

Analiza odgovorov na vprašanje v zvezi z morebitnim priporočilom znancem (slika 23) kaţe, 

da bi kar 99 % vprašanih znancem pohvalilo in priporočilo hotel, le 1 % anketirancev hotela 

ne bo priporočil znancem.  
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Slika 23: Priporočilo znancem 

Prav tako je pri moţnosti ponovnega obiska (slika 24) večina anketirancev (98 %) izrazila, da 

se v hotel še ţelijo vrniti, le 2 % vprašanih se v hotel ne bo vrnilo.  

 

Slika 24: Možnost ponovnega obiska 

Pri primerjavi kakovosti in cene (slika 25) kar 95 % vprašanih meni, da so cene storitev 

primerne glede na kakovost hotelskih storitev, 5 % anketirancev pa ni takšnega mnenja.  

 

Slika 25: Primerjava kakovosti in cene 

Pri predlogih ponudbe dodatnih storitev, ki jih prikazuje slika 26, vidimo, da bi 49,7 % 

vprašanih svoje bivanje v hotelu popestrilo s savno, 40 % z vodenimi pohodi, 24,8 % z 

vodeno telovadbo na prostem, 23 % s popoldansko telovadbo v vodi, 10,3 % vprašanih pa si 

je zaţelelo še drugih storitev.  

 

Slika 26: Predlogi ponudbe dodatnih storitev 
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3.4 Ugotavljanje zanesljivosti konstruktov 

Pred začetkom testiranje hipotez smo preverili zanesljivost konstruktov, s katerimi smo merili 

kakovost posameznih storitev. Kot vidimo iz preglednice tri, je zanesljivost vseh konstruktov 

visoka, saj Cronbach alfa dosega vrednosti nad 0,6. Konstrukt rezervacija in informacije ima 

vrednost 0,824, recepcija 0,722, hotelska soba 0,760, hotelska ponudba 0,863, dodatna 

ponudba 0,870, hrana in pijača 0,874 ter urejenost hotela in okolice 0,821. Tudi skupni 

Cronbach alfa znaša 0,953, kar pomeni, da je zanesljivost konstruktov zelo visoka ali močno 

nad pričakovano 0,6. Vsi konstrukti so tako ustrezni za uporabo v nadaljnjih statističnih 

analizah oz. testiranju hipotez v naslednjem poglavju.  

Preglednica 3: Ugotavljanje zanesljivosti konstruktov  

Storitve Cronbach alfa Frekvenca 

Rezervacija in informacije 0,824 4 

Recepcija 0,722 3 

Hotelska soba 0,760 6 

Hotelska ponudba 0,863 4 

Dodatna ponudba 0,870 4 

Hrana in pijača 0,874 6 

Urejenost hotela in okolice 0,821 4 

Skupaj 0,953 31 

 

3.5 Preverjanje hipotez 

Obe hipotezi smo preverili s pomočjo bivariatne statistične analize.  

H1: Obstaja statistično značilna razlika v pojmovanju dejavnikov kakovosti storitev in v 

razlogih za zvestobo med posameznimi segmenti gostov. 

Prvo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo z One Way 

Anovo ugotavljali, ali glede na število obiskov v hotelu (prvič / do trikrat / štirikrat do 

desetkrat / več kot desetkrat) obstajajo statistično značilne razlike v ocenjevanju dejavnikov 

kakovosti v hotelu. V drugem delu testiranja prve hipoteze smo na podlagi hi-kvadrata 

ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med številom obiskov hotela (prvič / do 

trikrat / štirikrat do desetkrat / več kot desetkrat) in razlogih za zvestobo (označite razlog, ki je 

vplival na izbiro našega hotela – moţno je bilo izbrati več odgovorov). Kot dejavnike 

kakovosti smo uporabili predhodno ustvarjene konstrukte, s katerimi smo merili ustreznost 

rezervacije in informacij, storitev recepcije, hotelske sobe, hotelske ponudbe, dodatne 
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ponudbe, hrane in pijače ter urejenosti hotela in okolice. Zvestobo gostov smo merili z 

vprašanjem »navedite, kolikokrat ste bili gost hotela«.  

Za preverjanje prve hipoteze z One Way Anovo smo si zastavili dve delovni hipotezi: 

 H0: Glede na število obiskov hotela ni statistično pomembnih razlik v ocenjevanju 

dejavnikov kakovosti. 

 H1: Glede na število obiskov hotela obstajajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju 

dejavnikov kakovosti. 

Hipotezo H1 potrdimo, če je statistična značilnost (p oz. sig.) manjša od 0,05. 

Dejavniki kakovosti storitev 

Kot vidimo iz preglednice številka 4 (analiza dejavnikov kakovosti storitev), je glede na 

število obiskov gostov pri ustreznosti rezervacije in informacij (p = 0,018), ustreznosti 

recepcije (p = 0,016), ustreznosti hotelske sobe (p = 0,029) in ustreznosti hrane in pijače 

(p = 0,007), statistična značilnost manjša od 0,05.  

Preglednica 4: Analiza dejavnikov kakovosti storitev 

  

Seštevek 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje  

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

Ustreznost 

rezervacije in 

informacij 

Med skupinami 1,575 3 0,525 3,433 0,018 

Znotraj skupin 33,335 218 0,153     

Skupaj 34,910 221       

Ustreznost recepcije Med skupinami 1,623 3 0,541 3,522 0,016 

Znotraj skupin 33,187 216 0,154     

Skupaj 34,811 219       

Ustreznost hotelske 

sobe 

Med skupinami 1,303 3 0,434 3,067 0,029 

Znotraj skupin 30,864 218 0,142     

Skupaj 32,167 221       

Ustreznost hotelske 

ponudbe 

Med skupinami 2,119 3 0,706 2,169 0,093 

Znotraj skupin 68,390 210 0,326     

Skupaj 70,509 213       

Ustreznost dodatne 

ponudbe 

Med skupinami 1,468 3 0,489 1,551 0,203 

Znotraj skupin 56,150 178 0,315     

Skupaj 57,618 181       

Ustreznost hrane in 

pijače 

Med skupinami 3,457 3 1,152 4,101 0,007 

Znotraj skupin 61,266 218 0,281     

Skupaj 64,724 221       

Urejenost hotela in 

okolice 

Med skupinami 1,305 3 0,435 2,296 0,079 

Znotraj skupin 40,726 215 0,189     

Skupaj 42,031 218       

Opomba: Mann Whitney test. 
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To pomeni, da ničelno hipotezo ovrţemo in sprejmemo alternativno, ki pravi, da glede na 

število obiskov hotela obstajajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju dejavnikov 

kakovosti, medtem ko razlik glede na število obiskov ne ugotovimo pri ocenjevanju 

ustreznosti hotelske ponudbe (p = 0,093), ustreznosti dodatne ponudbe (p = 0,203) ter 

urejenosti hotela in okolice (p = 0,079).  

V nadaljevanju bomo v slikah od 27 do 30 s povprečji pokazali razlike glede na število 

obiskov hotela po posameznih dejavnikih kakovosti, pri katerih smo v preglednici 4 ugotovili 

statistično značilno razliko glede na število obiskov hotela.  

Kot vidimo iz slike 27, ki prikazuje ustreznost rezervacije in informacij glede na število 

obiskov hotela, so rezervacijo in informacije najbolje ocenili tisti anketiranci, ki so hotel 

obiskali do trikrat (𝑥  = 4,8606), sledijo tisti, ki so bili ob anketiranju v hotelu prvič 

(𝑥  = 4,8320), nato tisti, ki so hotel obiskali od štirikrat do desetkrat (𝑥  = 4,7546), najslabše pa 

so ustreznost rezervacije in informacij ocenili tisti, ki so hotel obiskali največkrat oz. več kot 

desetkrat (𝑥  = 4,6111). Povzamemo lahko, da so tisti, ki so hotel obiskali manjkrat, bolje 

ocenili ustreznost rezervacije in informacij kot tisti, ki so stranke hotela ţe dalj časa.  

 

Slika 27: Ocena kakovosti rezervacij in informacij glede na število bivanj 

Iz slike 28, ki prikazuje ustreznost recepcije glede na število obiskov hotela, vidimo, da so 

storitve recepcije najbolje ocenili tisti anketiranci, ki so hotel obiskali do trikrat (𝑥  = 4,8846), 

sledijo tisti, ki so bili ob anketiranju v hotelu prvič (𝑥  = 4,8056), nato tisti, ki so hotel obiskali 

od štirikrat do desetkrat (𝑥  = 4,7055), najslabše pa so ustreznost recepcije ocenili tisti, ki so 

hotel obiskali več kot desetkrat (𝑥  = 4,6429). Torej tisti, ki so hotel obiskali manjkrat, so bolje 

ocenili ustreznost recepcije kot tisti, ki so hotel obiskali večkrat (štirikrat ali več). 
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Slika 28: Ocena kakovosti recepcije glede na število bivanj 

Podobno lahko razberemo tudi iz slike 29, ki prikazuje ustreznost hotelske sobe glede na 

število obiskov hotela. Vidimo, da so hotelsko sobo v povprečju najbolje ocenili tisti 

anketiranci, ko so hotel obiskali do trikrat (𝑥  = 4,7429), sledijo tisti, ki so bili ob anketiranju v 

hotelu prvič (𝑥  = 4,7178), nato tisti, ki so hotel obiskali od štirikrat do desetkrat (𝑥  = 4,6068), 

najslabše pa so ustreznost hotelske sobe ocenili tisti, ki so hotel obiskali več kot desetkrat 

(𝑥  = 4,5380). Tisti, ki so hotel obiskali manjkrat, bolje ocenjujejo ustreznost hotelske sobe kot 

tisti, ki so hotel obiskali večkrat. 

 

Slika 29: Ocena kakovosti hotelske sobe glede na število bivanj 

V sliki 30 je prikazana ustreznost hrane in pijače glede na število obiskov hotela. Vidimo, da 

so hotelsko sobo v povprečju najbolje ocenili tisti anketiranci, ki so hotel obiskali do trikrat 

(𝑥  = 4,6462), sledijo tisti, ki so hotel obiskali od štirikrat do desetkrat (𝑥  = 4,6123), nato tisti, 

ki so bili ob anketiranju v hotelu prvič (𝑥  = 4,4716), najslabše pa so ustreznost hrane in pijače 

ocenili tisti, ki so hotel obiskali več kot desetkrat (𝑥  = 4,2912).  

 

Slika 30: Ocena kakovosti hrane in pijače glede na število bivanj 
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Razlogi za zvestobo 

Za preverjanje prve hipoteze s hi-kvadratom smo si zastavili dve delovni hipotezi: 

 H0: Glede na število obiskov hotela ni statistično značilnih razlik v razlogih za zvestobo 

gostov. 

 H1: Glede na število obiskov hotela obstajajo statistično značilne razlike v razlogih za 

zvestobo gostov. 

Hipotezo H1 potrdimo, če je statistična značilnost (p oz. sig.) manjša od 0,05. 

V preglednici 5 vidimo, da je vrednost hi-kvadrata 145,036, statistična značilnost pa manjša 

od 0,05 (p = 0,000), kar pomeni, da ničelno hipotezo ovrţemo in sprejmemo alternativno, ki 

pravi, da pri razlogih za zvestobo obstajajo statistično značilne razlike glede na to, kolikokrat 

so bili anketiranci gostje hotela.  

Preglednica 5: Izračun hi-kvadrata 

 

Gost v hotelu 

Označite razlog, ki je vplival na izbiro 

našega hotela? 

Hi kvadrat 145,036 

Prostostne stopnje 21 

Statistična značilnost 0,000
*
 

Opomba: Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable. 

*The Chi-square statistic is significant at the 0,05 level. 

Pri večini gostov v vsaki kategoriji je ne glede na število obiskov pomemben razlog za obisk 

hotela cenovna ugodnost in lokacija hotela.  

Iz preglednice 6 lahko razberemo glavne razloge za obisk hotela po posameznih segmentih 

gostov.  



68 

Preglednica 6: Analiza razlogov za obisk hotela 

Razlogi 

Gost v hotelu 

prvič do trikrat od štiri- do desetkrat več kot desetkrat 

Cenovna ugodnost. število 38 37 50 22 

deleţ 66,70 % 72,50 % 68,50 % 64,70 % 

Lokacija Hotela. število 30 33 45 25 

deleţ 52,60 % 64,70 % 61,60 % 73,50 % 

Osebne izkušnje. število 2 21 30 17 

deleţ 3,50 % 41,20 % 41,10 % 50,00 % 

Priporočilo znancev. število 37 7 13 7 

deleţ 64,90 % 13,70 % 17,80 % 20,60 % 

Gostoljubnost 

zaposlenih. 

število 9 31 49 21 

deleţ 15,80 % 60,80 % 67,10 % 61,80 % 

Hotelske storitve. število 8 28 28 16 

deleţ 14,00 % 54,90 % 38,40 % 47,10 % 

Posebne ponudbe. število 3 2 5 4 

deleţ 5,30 % 3,90 % 6,80 % 11,80 % 

Opomba: Opisna statistika – Frequencies. Deleţi ponazarjajo, kateri so najpogostejši razlogi, zaradi 

katerih so gostje izbrali ta hotel. 

Gostje, ki so v hotelu prvič, pravijo da je bil razlog poleg zgoraj naštetih tudi priporočilo 

znancev (64,9 %). Gostje, ki so hotel obiskali do trikrat, se v hotel vrnejo tudi zaradi 

gostoljubnosti zaposlenih (60,8 %) in hotelskih storitev (54,9 %). Gostje, ki so hotel obiskali 

med štirikrat in desetkrat, pa so hotel ponovno obiskali tudi zaradi gostoljubnosti zaposlenih 

(67,1 %). Gostje, ki so hotel obiskali več kot desetkrat, se prav tako vračajo zaradi 

gostoljubnosti zaposlenih (61,8), pa tudi zaradi osebne izkušnje (50 %).  

Hipotezo 1, delno potrdimo, saj smo ugotovili, da glede na segment gostov ne ugotovimo 

statistično značilnih razlik pri ocenjevanju dejavnikov kakovosti storitev. Testirali smo 

dejavnike kakovosti storitev glede na pogostost obiskov hotela in kot je razvidno v preglednici 

4 (Analiza dejavnikov kakovosti storitev), je glede na število obiskov gostov pri ustreznosti 

rezervacije in informacij (p = 0,018), ustreznosti storitev recepcije (p = 0,016), ustreznosti 

hotelske sobe (p = 0,029) in ustreznosti hrane in pijače (p = 0,007) statistična značilnost 

manjša od 0,05, kar pomeni, da smo lahko ničelno hipotezo (H0: Glede na število obiskov 

hotela ni statistično pomembnih razlik v ocenjevanju dejavnikov kakovosti) ovrgli in sprejeli 

alternativno, ki pravi, da glede na število obiskov hotela obstajajo statistično pomembne 

razlike v ocenjevanju dejavnikov kakovosti, medtem ko razlik glede na število obiskov ne 

ugotovimo pri ocenjevanju ustreznosti hotelske ponudbe (p = 0,093), ustreznosti dodatne 

ponudbe (p = 0,203) ter urejenosti hotela in okolice (p = 0,079).  
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Hipoteza 2 

Drugo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo s pomočjo 

Pearsonovega koeficienta korelacije ugotavljali, ali med dejavniki kakovosti storitev in 

zvestobo gostov obstaja statistično značilna povezanost. Kot dejavnike kakovosti smo 

uporabili predhodno ustvarjene konstrukte, s katerimi smo merili ustreznost rezervacije in 

informacij, recepcije, hotelske sobe, hotelske ponudbe, dodatne ponudbe, hrane in pijače ter 

urejenost hotela in okolice. Zvestobo gostov smo merili z vprašanjem »navedite, kolikokrat 

ste bili gost hotela«.  

Za preverjanje druge hipoteze smo si zastavili dve delovni hipotezi: 

 H0: Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna povezanost. 

 H1: Med spremenljivkama obstaja statistično pomembna povezanost. 

Hipotezo H1 potrdimo, če je statistična značilnost (p oz. sig.) manjša od 0,05. 

H2: Med dejavniki kakovosti storitev in zvestobo gostov obstaja statistično značilna 

povezanost. 

Kot lahko vidimo iz preglednice 7, med zvestobo gostov in spremenljivko ustreznost 

rezervacije in informacij obstaja statistično pomembna povezanost, saj je vrednost p manjša 

od 0,05 (p = 0,004). Prav tako je povezanost prisotna med spremenljivkama zvestoba gosta in 

ustreznost hotelske namestitve (p = 0,007), povezanost pa obstaja še med spremenljivko 

zvestoba gosta in ustreznost hrane in pijače (p = 0,012), kar pomeni da ničelno hipotezo 

ovrţemo in sprejmemo alternativno. Med spremenljivko zvestoba gosta in spremenljivkami 

ustreznost recepcije (p = 0,151), ustreznost hotelske ponudbe (p = 0,165), ustreznost dodatne 

ponudbe (p = 0,561) ter urejenost hotela in okolice (p = 0,139) ne obstaja statistično značilna 

povezanost, saj je vrednost p večja od 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze ne moremo 

ovreči.  
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Preglednica 7: Pearsonov koeficient 
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Zvestoba gostov PC 1 -0,227
**

 -0,114 -0,212
**

 -0,112 -0,049 -0,197
*
 -0,118 

Sig.   0,004 0,151 0,007 0,165 0,561 0,012 0,139 

N 161 161 160 161 156 141 161 158 

Ustreznost 

rezervacije in 

informacij 

PC -0,227
**

 1 0,541
**

 0,394
**

 0,394
**

 0,336
**

 0,378
**

 0,437
**

 

Sig. 0,004   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 161 260 258 260 251 214 260 257 

Ustreznost recepcije PC -0,114 0,541
**

 1 0,472
**

 0,453
**

 0,567
**

 0,518
**

 0,507
**

 

Sig. 0,151 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 160 258 259 259 250 213 259 256 

Ustreznost hotelske 

sobe 

PC -0,212
**

 0,394
**

 0,472
**

 1 0,418
**

 0,471
**

 0,483
**

 0,578
**

 

Sig. 0,007 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

N 161 260 259 261 252 215 261 258 

Ustreznost hotelske 

ponudbe 

PC -0,112 0,394
**

 0,453
**

 0,418
**

 1 0,453
**

 0,557
**

 0,592
**

 

Sig. 0,165 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

N 156 251 250 252 252 213 252 249 

Ustreznost dodatne 

ponudbe 

PC -0,049 0,336
**

 0,567
**

 0,471
**

 0,453
**

 1 0,523
**

 0,538
**

 

Sig. 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

N 141 214 213 215 213 215 215 212 

Ustreznost hrane in 

pijače 

PC -0,197
*
 0,378

**
 0,518

**
 0,483

**
 0,557

**
 0,523

**
 1 0,520

**
 

Sig. 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

N 161 260 259 261 252 215 261 258 

Urejenost hotela in 

okolice 

PC -0,118 0,437
**

 0,507
**

 0,578
**

 0,592
**

 0,538
**

 0,520
**

 1 

Sig. 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 158 257 256 258 249 212 258 258 

Opomba: PC – Pearsonov koeficient korelacije, Sig. – stopnja značilnosti, N – število anketirancev. 

Do istih rezultatov glede medsebojne povezanosti posameznih spremenljivk smo prišli tudi z 

linearno bivariatno regresijsko analizo, katere rezultate podajamo v preglednicah 8 do 14. Na 

podlagi vrednosti koeficienta korelacije iz preglednic številka 8, 10 in 13 ugotovimo, da so 

spremenljivke med seboj šibko in negativno povezane. Če se zvestoba gostov poveča, se 

ustreznost rezervacije in informacij zmanjša, prav tako se zmanjša ustreznost hotelske 

namestitve ter ustreznost hrane in pijače.  

Torej zvestoba gosta statistično značilno vpliva le na ustreznost rezervacije in informacij, 

ustreznost hotelske sobe ter ustreznost hrane in pijače. Če se zvestoba gosta poveča za eno 

enoto (se poveča obisk hotela gosta), se za 0,015 enote zmanjša ustreznost rezervacije in 

informacij, za 0,013 se zmanjša ustreznost hotelske sobe ter za 0,017 se zmanjša ustreznost 

hrane in pijače. Ustreznost rezervacije in informacij, ustreznost hotelske sobe in ustreznost 

hrane in pijače so odvisne spremenljivke, neodvisna spremenljivka pa je število obiskov 

hotela oz. postavka v vprašalniku: »navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost«. 
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Preglednica 8: Regresijska analiza za rezervacije in informacije 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,869 0,049  98,693 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,015 0,005 –0,227 –2,946 0,004 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost rezervacij in informacij zmanjša 

za 0,015 enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto. ,Ali če 

poenostavimo, večkrat kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo 

rezervacije in informacij. 

Preglednica 9: Regresijska analiza za recepcijo  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,805 0,050  96,927 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,007 0,005 –0,114 –1,445 0,151 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost recepcije zmanjša za 0,007 

enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali poenostavljeno – večkrat 

kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo recepcije. Ta vpliv je 

zelo šibak. 

Preglednica 10: Regresijska analiza za hotelsko sobo 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,735 0,047  99,871 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,013 0,005 –0,212 –2,731 0,007 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost hotelske sobe zmanjša za 0,013 

enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali poenostavljeno – večkrat 

kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo hotelske sobe. 
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Preglednica 11: Regresijska analiza za hotelsko ponudbo  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,537 0,070  65,090 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,010 0,007 –0,112 –1,394 0,165 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost hotelske ponudbe zmanjša za 

0,010 enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali poenostavljeno – 

večkrat kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo hotelske 

ponudbe. Ta vpliv je zelo šibak. 

Preglednica 12: Regresijska analiza za dodatno ponudbo  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,578 0,071  64,394 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,004 0,007 –0,049 –0,582 0,561 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost dodatne ponudbe zmanjša za 

0,004 enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali poenostavljeno – 

večkrat kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo dodatne 

ponudbe. Ta vpliv je tudi zelo šibak. 

Preglednica 13: Regresijska analiza za ustreznost hrane in pijače 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,680 0,066  70,976 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,017 0,007 –0,197 –2,537 0,012 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost hrane in pijače zmanjša za 

0,017 enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali poenostavljeno – 

večkrat kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z ustreznostjo hrane in pijače. 



73 

Preglednica 14: Regresijska analiza za urejenost hotela in okolice  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,675 0,056  83,672 0,000 

Navedite, kolikokrat ste ţe bili naš gost? –0,009 0,006 –0,118 –1,486 0,139 

 

Koeficient korelacije je negativen in pomeni, da se ustreznost urejenosti hotela in okolice 

zmanjša za 0,009 enote, če se obisk hotela (zvestoba gosta) poveča za eno enoto; ali 

poenostavljeno – večkrat kot so bili anketiranci gostje hotela, manj so zadovoljni z 

ustreznostjo urejenosti hotela in okolice. Tudi ta vpliv je zelo šibak. 

Regresijska analiza je pri čisto vseh spremenljivkah pokazala negativen koeficient korelacije. 

To bi lahko utemeljili na način, da so gostje, ki se večkrat vračajo, vedno bolj zahtevni, hotel 

pa dejansko ne vlaga dovolj v obnovo, premalo sledi spremembam na trgu, morda stalne goste 

tudi ţe do določene mere obravnava kot nekaj samoumevnega itd. Dejstvo je, da so gostje 

vedno bolj informirani in najbrţ pričakujejo vedno nekaj več, pa tega morda ne dobijo. Po 

drugi strani je gostom, ki se vračajo leta in leta (kot vidimo v sliki 11, je kar 76 % gostov ţe 

bilo v hotelu in rekorder med anketiranci je hotel obiskal ţe petintridesetkrat), tudi teţko 

vsakič pričarati nekaj novega. Poleg tega se stalni gostje tudi navadijo na določeno osebje in 

so občutljivi, če jih v hotelu ni več. 

Hipotezo 2, delno potrdimo, saj povezanosti nismo ugotovili pri vseh dejavnikih kakovosti, 

oziroma hipotezo le delno potrdimo, ker nismo pri vseh regresijah ugotovili vpliva. To 

pomeni, da zvestoba gostov ne vpliva nujno na vse elemente kakovosti nastanitve. Pri 

kakovosti rezervacij in informacij, hotelski sobi ter hrani in pijači vpliv zvestobe gostov na te 

tri elemente kakovosti obstaja, medtem ko pri elementih kakovosti, kot so kakovost storitev 

recepcije, hotelske ponudbe ter urejenosti hotela in okolice značilnega vpliva nismo ugotovili. 

3.6 Predstavitev pridobljenih podatkov iz dveh ciljnih skupin 

Izvedli smo skupinski intervju z dvema skupinama oseb, pri čemer je bila ena sestavljena iz 

gostov obravnavanega hotela, druga pa nevtralna in so jo sestavljali posamezniki različnih 

starosti, poklicev in izobrazbe, vsem tem pa je bilo skupno to, da veliko potujejo in imajo s 

hotelskimi storitvami kar nekaj izkušenj. Skupno je bilo v obe ciljni skupini vključenih 30 

oseb. 

Osebam v obeh skupinah smo zastavili enaki vprašanji, povzetek njihovih odgovorov 

navajamo v nadaljevanju. 
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»Kaj je za vas kakovostna hotelska storitev, kaj razumete in pričakujete pod tem pojmom?«  

Odgovore so udeleţenci najprej v stilu »brainstorminga« zapisovali vsak na svoj list papirja, 

nato pa smo odgovore zdruţili in se o njih pogovorili. Navajamo jih po pogostosti, od 

najpogostejših do najmanj pogostih odgovorov: 

 Prijaznost, urejenost in strokovnost osebja so tiste prvine, ki si jih ţeli čisto vsak gost, k 

temu pa sodijo še ustrežljivost, profesionalnost in samoiniciativnost ter hitra odzivnost 

(gost mora imeti občutek, da je »kralj«, da osebje pristopi na pomoč samoiniciativno, da 

se potrudi ustreči še najbolj nenavadnim ţeljam in ne daje občutka, da mu je vse odveč) 

(26 odgovorov). 

 Čistoča in urejenost prostorov sta prav tako dve skoraj samoumevni prvini, ob bok se 

jima postavlja še kakovostna in predvsem ne uničena oprema (gostje ne pričakujejo, da bo 

oprema sob, kopalnic, skupnih prostorov itd. nova, vendar za denar, ki ga plačajo, 

brezkompromisno zahtevajo, da so prostori brezhibno čisti, oprema delujoča in 

funkcionalna …) (24 odgovorov). 

 Ponudba hrane ima pri gostih poseben pomen. Poleg pestre izbire in okusa je pomembno, 

da je hrana organoleptično ustrezna, da je primerno topla, lepo izgleda, je lepo postreţena, 

je izbire dovolj, da je poskrbljeno za vse vrste jedcev (dovolj izbire za vegetarijance, 

vegane itd., da so upoštevani in označeni alergeni, da je poskrbljeno za osebe z 

intolerancami na laktozo, gluten itd.). Vse bolj zaţelena pa postaja lokalno in ekološko 

pridelana hrana, ki je po moţnosti sveţe pripravljena, tudi pred gosti (show cooking). 

Industrijsko pripravljeni hrani se gostje vse bolj izogibajo (23 odgovorov). 

 Pestra dodatna ponudba zajema dodatne hotelske storitve, kot so bazeni, velnes, fitnes, 

trgovinice, frizerski salon, bazeni, rekreacija, moţnosti izletov, kulturni dogodki itd. Ali, 

če povzamemo, hotel mora na nek način poskrbeti tako za animacijo odraslih kot za 

otroke. Gostje ţelijo biti obveščeni o dogajanju v hotelu in v neposredni okolici, zato od 

osebja (predvsem receptorskega) pričakujejo, da jih bo znalo usmeriti na primerno mesto, 

jim razloţilo, kaj vse lahko kot gostje počnejo itd. (19 odgovorov). 

 Urejena okolica hotela in širše, dostopnost parkirišč, pomoč pri prenašanju prtljage, 

dostopnost informacij, dober internet … (14 odgovorov). 

 Skladnost storitev z obljubljeno ceno (value for money). (13 odgovorov) 

 Hiter »check in« in »check out« (8 odgovorov). 

 Ustrezna temperatura (prostorov, vode, hrane) (4 odgovori). 
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»Kaj pričakujete od hotela (velnesa, restavracije), ki ga pogosto obiskujete, za nagrado za 

vašo zvestobo, oziroma česa bi se še posebej razveselili ter kakšne prakse nagrajevanja že 

poznate in se vam zdijo dobre?« 

Odgovore so udeleţenci najprej v stilu »brainstorminga« zapisovali vsak na svoj list papirja, 

nato pa smo odgovore zdruţili in se o njih pogovorili. Navajamo jih po pogostosti, od 

najpogostejših do najmanj pogostih odgovorov: 

 Popust na določeno storitev. Večina vprašanih je poleg drugih stvari omenila popust. 

Popust si gostje predstavljajo na različne načine, od dejanskega popusta v določenem 

deleţu (odstotku) pri obračunu, kot tudi zbiranje bonusov na neki kartici zvestobe, s čimer 

prej ali slej dobijo neko nočitev ali drugo storitev brezplačno (24 odgovorov). 

 Posebne ugodnosti v obliki kupončkov za neko brezplačno storitev (masaţa, pedikura, 

brezplačna kava, brezplačna pijača, izven sezone kaka lepša soba brez doplačila …) (18 

odgovorov). 

 Osebna prepoznavnost. Stalnemu gostu veliko pomeni, da se ga ob ponovnem obisku 

osebje spomni oziroma ga prepozna in se po moţnosti z njim rokuje ter ga naziva po 

imenu. Veliko jim pomeni občutek, da so nekaj posebnega (12 odgovorov). 

 Hišna dobrodošlica v obliki prigrizka ali aperitiva ob večerji, košarica sadja v sobi, gostu 

prilagojena (personalizirana) vizitka v sobi z napisom »dobrodošli gospod …, ţelimo 

Vam prijetno bivanje itd.« (10 odgovorov). 

 Upoštevanje želja pri lokaciji sobe ali mize v restavraciji, upoštevanje posebnosti (soba 

blizu dvigala, način postiljanja, dodatki v sobi, izbira blazin …). Gostom zelo veliko 

pomeni, če se hotel na njihove posebne ţelje spomni ţe sam in pripravi sobo ţe vnaprej. 

To daje gostom občutek posebnosti (9 odgovorov). 

 Lepša soba (uppgrade) in lepa lokacija mize v restavraciji (9 odgovorov). 

 Skrbno pripravljena soba ali pogrinjek (drugače kot za vse ostale, posebej lepo zloţene 

brisače, drugačni prtički na mizi, kozarci; med časom bivanja pa, da sobarica poravna 

piţamo, copate) (5 odgovorov). 

 Drobne pozornosti ob posebnih priložnostih (rojstni dan, 8. marec, okrogle obletnice), v 

obliki čestitke, cvetja, kozarčka penine …) (5 odgovorov). 

 Drobna darilca ob prihodu v sobo (čokoladni bonbon, jabolko, piškotek) (4 odgovori). 

 Osebno vabilo, poslano na dom in s posebej prilagojeno ponudbo, povabilo na posebne 

dogodke v hotelu (4 odgovori). 

 Rezerviran leţalnik na plaţi (2 odgovora). 

 Kasnejši odhod iz sobe brez doplačila (late check out) (2 odgovora). 

 Simbolično darilce ob odhodu (2 odgovora). 

Kljub temu, da številna pričakovanja niso materialne narave, je daleč najpogostejši odgovor, 

da si gostje ţelijo prav nek popust ali neko brezplačno storitev. Navsezadnje nas mediji 
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vsakodnevno obveščajo o raznih popustih in ugodnostih, kljub temu pa, kot vidimo, je 

mogoče gostom zvestobo »poplačati« tudi na drugačne, nematerialne načine.  

3.7 Povzetek empirične raziskave  

V empiričnem delu naloge smo uporabili kvantitativno metodologijo, ki je obsegala tako 

anketiranje kot dve ciljni skupini, s katerima je bil opravljen intervju. Izvedli smo raziskavo, v 

kateri smo analizirali vplive dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo kupcev v izbranem 

hotelskem podjetju. 

Tako anketna raziskava kot obe ciljni skupini sta potekali od januarja do marca 2016. Anketni 

vprašalnik je izpolnilo 261 oseb v starostnem razponu od 13–95 let, pri čemer je bila 

povprečna starost anketirancev 66 let. Anketiranci so odgovarjali na 16 vprašanj, pri čemer so 

s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice ocenjevali dejavnike kakovosti pri: rezervaciji in 

informacijah (dostopnost informacij, zanesljivost informacij, odzivnost, točno opravljena 

rezervacija), recepciji (prvi vtis, prijaznost in profesionalnost osebja, informiranje), hotelski 

sobi (videz sobe, čistoča, udobje, oprema, tišina in mir, prijaznost sobarice), hotelski ponudbi 

na splošno (pokriti bazeni, zunanji bazen, hotelska plaţa, kozmetični salon), dodatni ponudbi 

(izleti, jutranja telovadba v vodi, jutranja telovadba v telovadnici, večerna animacija), hrani in 

pijači (pestrost ponudbe zajtrka, pestrost ponudbe kosil, pestrost ponudbe večerij, kakovost 

hrane, kakovost streţbe, prijaznost streţnega osebja) ter urejenosti hotela in okolice (javni 

prostori, bazeni, plaţa okolica). Na ostala vprašanja so odgovarjali z DA/NE z moţnostjo 

pisanja pripomb.  

V dveh ciljnih skupinah je sodelovalo skupno 30 oseb v starostnem razponu od 28–75 let, pri 

čemer so vsi imeli veliko izkušenj s potovanji oziroma prebivanjem po hotelih, dve tretjini pa 

jih je imelo tudi ţe izkušnje z obravnavanim hotelom. Udeleţenci so na skupinskem intervjuju 

odgovarjali na dve vprašanji, pri čemer so odgovore najprej zapisovali vsak zase, nato pa smo 

jih zdruţili in v skupini prediskutirali. Prvo vprašanje se je nanašalo na pojem kakovosti 

hotelskih storitev, drugo pa na načine nagrajevanja zvestobe. 

Iz zbranih podatkov smo s pomočjo statistične analize ugotavljali, kakšen je vpliv dejavnikov 

kakovosti storitve na zvestobo kupcev. Preverjali smo dve hipotezi, ki ju nismo v celoti 

potrdili. S pomočjo dveh ciljnih skupin smo pridobili še nekaj pomembnih informacij o tem, 

kako gostje zaznavajo kakovost hotelskih storitev, in zbrali nekaj idej glede nagrajevanja 

zvestobe gostov. 

Ocene dejavnikov kakovosti so bile zelo visoke, saj je bila najniţja ocena 4,25, kar kaţe na 

odličnost. Kljub visokim ocenam pa so rezultati pokazali, da dejavnike kakovosti najslabše 

ocenjujejo ravno gostje, ki so v obravnavanem hotelu prebivali največkrat (več kot desetkrat). 

V povprečju so anketiranci najvišje ocenjevali ustreznost informacije in rezervacij (4,78), 
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ustreznost storitev recepcije (4,75), sledijo hotelska soba (4,65), urejenost hotela in okolice 

(4,62), ustreznost dodatne ponudbe (4,55) in ustreznost hrane in pijače (4,54). Ustreznost širše 

hotelske ponudbe, ki zajema pokriti bazen, zunanji bazen, hotelsko plaţo in kozmetični salo,n 

so anketiranci ocenili z najniţjo povprečno oceno (4,47), pri tem pa je treba poudariti, da je 

raziskava potekala spomladi in nekaterih storitev iz ponudbe, kot je hotelska plaţa ali zunanji 

bazen, še ni bile mogoče v celoti uveljaviti. 

Pri prvi hipotezi H1: »Obstaja statistično značilna razlika v pojmovanju dejavnikov kakovosti 

storitev in v razlogih za zvestobo med posameznimi segmenti gostov,« smo ugotovili, da jo 

lahko le delno potrdimo, saj glede na segment gostov ne ugotovimo statistično značilnih 

razlik pri ocenjevanju dejavnikov kakovosti storitev.  

Prvo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo z One Way 

Anovo ugotavljali, ali glede na število obiskov v hotelu (prvič / do trikrat / štirikrat do 

desetkrat / več kot desetkrat) obstajajo statistično značilne razlike v ocenjevanju dejavnikov 

kakovosti v hotelu. V drugem delu testiranja prve hipoteze smo na podlagi hi-kvadrata 

ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med številom obiskov hotela (prvič / do 

trikrat / štirikrat do desetkrat / več kot desetkrat) in razlogih za zvestobo. 

Najprej smo testirali dejavnike kakovosti storitev glede na pogostost obiskov hotela in, kot je 

razvidno v preglednici 6 (Analiza dejavnikov kakovosti storitev), je glede na število obiskov 

gostov pri ustreznosti rezervacije in informacij (p = 0,018), ustreznosti recepcije (p = 0,016), 

ustreznosti hotelske sobe (p = 0,029) in ustreznosti hrane in pijače (p = 0,007) statistična 

značilnost manjša od 0,05, kar pomeni, da smo lahko ničelno hipotezo (H0: Glede na število 

obiskov hotela ni statistično pomembnih razlik v ocenjevanju dejavnikov kakovosti) ovrgli in 

sprejeli alternativno, ki pravi, da glede na število obiskov hotela obstajajo statistično 

pomembne razlike v ocenjevanju dejavnikov kakovosti, medtem ko razlik glede na število 

obiskov ne ugotovimo pri ocenjevanju ustreznosti hotelske ponudbe (p = 0,093), ustreznosti 

dodatne ponudbe (p = 0,203) ter urejenosti hotela in okolice (p = 0,079).  

Statistična analiza je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike v pojmovanju 

določenih dejavnikov kakovosti, kot so ustreznost rezervacije in informacij, ustreznost 

storitev recepcije, ustreznost hotelske sobe in ustreznost hrane in pijače, v povezavi s številom 

obiskov danega hotela, saj rezultati kaţejo, da so gostje, ki so v hotelu prebivali največkrat, te 

dejavnike najslabše ocenili. Na drugi strani pa raziskava ni pokazala statistično značilne 

povezave med številom obiskov hotela in ocenjevanjem ustreznosti hotelske ponudbe, 

ustreznosti dodatne ponudbe ter urejenosti hotela in okolice. 

V nadaljevanju smo testirali razloge za zvestobo in si postavili dve delovni hipotezi, ki smo ju 

preverjali s hi-kvadratom.  

 H0: Glede na število obiskov hotela ni statistično značilnih razlik v razlogih za zvestobo 

gostov. 
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 H1: Glede na število obiskov hotela obstajajo statistično značilne razlike v razlogih za 

zvestobo gostov. 

Hipotezo H1 smo potrjevali glede na vrednost statistične značilnosti p oz. sig. 

V preglednici 5 (Izračun hi-kvadrata) vidimo, da je vrednost hi-kvadrata 145,036, statistična 

značilnost pa manjša od 0,05 (p = 0,000), kar pomeni, da smo ničelno hipotezo lahko ovrgli in 

sprejeli alternativno, ki pravi, da pri razlogih za zvestobo obstajajo statistično značilne razlike 

glede na to, kolikokrat so bili anketiranci gostje hotela.  

Pri drugi hipotezi H2: »Med dejavniki kakovosti storitev in zvestobo gostov obstaja statistično 

značilna povezanost,« smo prav tako ugotovili, da jo lahko le delno potrdimo. 

Kot dejavnike kakovosti smo uporabili ustreznost rezervacije in informacij (zanesljivost, 

zaupanje), ustreznost storitev recepcije (empatija, odzivnost), ustreznost hotelske sobe, 

hotelske ponudbe, dodatne ponudbe, hrane in pijače (udobnost, fizični dokazi) ter urejenost 

hotela in okolice (udobnost, fizični dokazi). Zvestobo gostov smo merili z vprašanjem, 

»kolikokrat ste bili gost hotela«.  

Drugo hipotezo smo testirali s pomočjo bivariatne statistične analize tako, da smo s pomočjo 

Pearsonovega koeficienta korelacije ugotavljali, ali med dejavniki kakovosti storitev in 

zvestobo gostov obstaja statistično značilna povezanost. Kot dejavnike kakovosti smo 

uporabili predhodno ustvarjene konstrukte, s katerimi smo merili ustreznost rezervacije in 

informacij, ustreznost storitev recepcije, hotelske sobe, hotelske ponudbe, dodatne ponudbe, 

hrane in pijače ter urejenost hotela in okolice. Zvestobo gostov smo merili z vprašanjem, 

»navedite, kolikokrat ste bili gost hotela«. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne povezanosti med spremenljivkama 

zvestoba gostov ter ustreznost rezervacije in informacij, med spremenljivkama zvestoba gosta 

in ustreznost hotelske namestitve ter med spremenljivkama zvestoba gosta in ustreznost hrane 

in pijače. Na drugi strani pa povezanosti med spremenljivko zvestoba gosta in 

spremenljivkami ustreznost recepcije, ustreznost hotelske ponudbe, ustreznost dodatne 

ponudbe ter urejenost hotela in okolice statistične značilnosti nismo ugotovili.  

Tudi za preverjanje druge hipoteze sta bili potrebni dve delovni hipotezi: 

 H0: Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna povezanost. 

 H1: Med spremenljivkama obstaja statistično pomembna povezanost. 

Hipotezo H1 smo potrjevali glede na vrednost statistične značilnosti p oz. sig. pri izračunu 

Pearsonovega koeficienta. 

Kot lahko vidimo iz preglednice 7 (Pearsonov koeficient), med zvestobo gostov in 

spremenljivko ustreznost rezervacije in informacij obstaja statistično pomembna povezanost, 
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saj je vrednost p manjša od 0,05 (p = 0,004). Prav tako je prisotna povezanost med 

spremenljivkama zvestoba gosta in ustreznost hotelske namestitve (p = 0,007), povezanost pa 

obstaja še med spremenljivkama zvestoba gosta in ustreznost hrane in pijače (p = 0,012), kar 

pomeni, da smo ničelno hipotezo za zgornje dejavnike kakovosti lahko ovrgli in sprejeli 

alternativno, »da med spremenljivkama obstaja statistično pomembna povezanost«.  

Med spremenljivko zvestoba gosta in spremenljivkami ustreznost storitev recepcije 

(p = 0,151), ustreznost hotelske ponudbe (p = 0,165), ustreznost dodatne ponudbe (p = 0,561) 

ter urejenost hotela in okolice (p = 0,139) pa statistično značilne povezanosti nismo ugotovili, 

saj je vrednost p večja od 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze nismo mogli ovreči. 

Na podlagi vrednosti koeficienta korelacije iz preglednic 8, 10 in 13 smo še ugotovili, da so 

spremenljivke med seboj šibko in negativno povezane. Če se zvestoba gostov poveča, se 

ustreznost rezervacije in informacij zmanjša, prav tako se zmanjša ustreznost hotelske 

ponudbe ter ustreznost hrane in pijače. 

S pomočjo dveh ciljnih skupin smo dobili še en pogled na to, kaj hotelskemu gostu pomeni 

kakovost in kakšne oblike nagrad kot zvesti gostje pričakujejo. Kljub temu, da je 

najpogostejša ţelja neko darilo materialne narave (v obliki popusta ali brezplačne storitve), pa 

ugotavljamo, da so za gosta zelo pomembne tudi drobne pozornosti, ki mu dajo občutek 

pomembnosti in zaţelenosti. 
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4 ZAKLJUČEK  

V sklepnem delu magistrske naloge bomo povzeli celotno raziskavo ter tako teoretična 

spoznanja povezali z ugotovitvami lastne empirične raziskave. S proučevanjem literature 

domačih in tujih avtorjev smo raziskali področje kakovosti oziroma znotraj tega področja bolj 

podrobno management kakovosti, dejavnike kakovost storitev, zadovoljstvo uporabnikov, 

opredelili zvestobo kupcev, predstavili programe zvestobe v turistični panogi in model 

SERVQUAL. Z novimi spoznanji iz lastne raziskave smo dodali še prispevek k znanosti in 

predlagali moţnosti za nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Sklepi iz celotne raziskave  

V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti. Pravzaprav je definicij 

kakovosti toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z razreševanjem tega problema. Vse 

definicije so bolj ali manj usmerjene na rezultate (izdelke/storitve) dela oziroma na rezultate 

procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju potreb uporabnikov. Pivka (2000, 

11) celo pravi, da ima vsakdo izmed nas praktično svojo definicijo kakovosti, ki si jo 

izoblikuje na podlagi lastnih spoznanj in izkušenj, obenem pa poudarja, da ima beseda 

kakovost v različnih panogah gospodarstva lahko različen pomen.  

Po mnenju Novakove (2008, 8) so vsakdanje zahteve trga oziroma različnih strank, kupcev, 

podjetij, bank, druţb in zasebnikov danes vedno višje. Uspeh in preţivetje na trgu si podjetja 

ali druge organizacije zagotovijo le s proizvajanjem kakovostnih proizvodov/storitev, kupec 

pa je tisti, ki določa, ali so zahteve po kakovosti izpolnjene. 

Hotelirska dejavnost v veliki meri sloni na storitvah, zato je kakovost teh ključ do uspeha te 

panoge. Dober ponudnik hotelskih storitev naj bi bil sposoben prisluhniti ţeljam in potrebam 

svojih gostov in jim znati ugoditi. Semolič (2004, 2) poudarja, da je pomembno poznati 

predvsem tiste dejavnike, ki ključno vplivajo na kakovost opravljene storitve in ustvarjajo 

zadovoljne goste. V nadaljevanju opredeljuje, »da je vedenje o tem, kaj porabnik potrebuje, 

prvi in najverjetneje tudi najbolj kritičen korak h kakovostni storitvi.« 

V magistrski nalogi smo v uvodu najprej opredelili obravnavani problem, predstavili 

teoretična izhodišča naloge, namen in cilje raziskave, oblikovali hipoteze, predstavili 

predvidene raziskovalne metode ter predpostavke in moţne omejitve pri obravnavanju 

problema. V drugem poglavju naloge smo raziskali področje managementa kakovosti, 

kakovost storitev, standarde kakovosti v hotelirstvu, dejavnike zaznavanja kakovosti, 

zadovoljstvo uporabnikov storitev, opredelili zvestobo kupcev, predstavili programe zvestobe 

v turistični panogi in predstavili model SERVQUAL, po vzoru katerega smo v nadaljevanju 

izvedli empirično raziskavo. Pregledali smo dosedanje raziskave s področja kakovosti storitev 
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ter podali sklep iz teoretičnega dela. Proučili smo 137 bibliografskih enot in virov ter za 

analizo uporabili metodi deskripcije in kompilacije. 

Tretji del magistrske naloge je empirični in obsega načrt raziskave, metodologijo, zbiranje in 

analizo anketnih podatkov, preverjanje hipotez, predstavitev pridobljenih podatkov na osnovi 

dveh ciljnih skupin, izide raziskave, priporočila za izboljšanje kakovosti storitev in sklepe 

empiričnega dela. Z uporabo kvantitativne metodologije smo izvedli raziskavo, v kateri smo 

analizirali vpliv dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo kupcev v izbranem hotelu. V 

raziskavi je sodelovalo 261 naključno izbranih anketirancev in 30 oseb, vključenih v dve 

ciljni skupini, s katerimi smo izvedli skupinski intervju. Anketni vprašalnik je bil sestavljen in 

prilagojen po modelu SERVQUAL in je zajemal 16 vprašanj, ciljni skupini pa sta odgovarjali 

na dve vprašanji. Anketne podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS, pri 

čemer smo uporabili osnovne statistične metode: bivariatno statistično analizo (One Way 

Anovo), hi-kvadrat in Pearsonov koeficient. S pomočjo ciljnih skupin smo pridobili nekaj 

koristnih pojmovanj kakovosti hotelskih storitev in moţnosti nagrajevanja zvestobe z vidika 

dejanskih gostov izbranega hotela in z vidika vzorca nevtralnih oseb različnih starosti, 

poklicev in izobrazbe, ki zaradi osebnih ali poslovnih zadev veliko potujejo in se srečujejo s 

hotelskimi storitvami. 

V zaključnem, četrtem poglavju smo podali sklepe celotne raziskave, izpostavili prispevek k 

stroki in predlagali moţnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Ocene dejavnikov kakovosti v izbranem hotelu so bile zelo visoke, saj je bila, kot kaţejo slike 

od 14 do 21, najniţja ocena 4,25, kar kaţe na odličnost. Kljub visokim ocenam pa so rezultati 

pokazali, da dejavnike kakovosti najslabše ocenjujejo ravno gosti, ki so v obravnavanem 

hotelu prebivali največkrat (več kot desetkrat). V povprečju so anketiranci najvišje ocenjevali 

ustreznost informacije in rezervacij (4,78), ustreznost storitev recepcije (4,75), sledijo 

urejenost hotelske sobe (4,65), urejenost hotela in okolice (4,62), ustreznost dodatne ponudbe 

(4,55) in ustreznost hrane in pijače (4,54). Ustreznost širše hotelske ponudbe, ki zajema 

pokriti bazen, zunanji bazen, hotelsko plaţo in kozmetični salon, je ocenjena z najniţjo 

povprečno oceno (4,47); pri tem je treba poudariti, da je raziskava potekala spomladi, ko del 

tovrstne ponudbe, kot je hotelska plaţa ali zunanji bazen, ni prišel do izraza.  

4.1.1 Preverjanje prve hipoteze  

Statistična analiza je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike v pojmovanju 

določenih dejavnikov kakovosti, kot so ustreznost rezervacije in informacij, ustreznost 

storitev recepcije, ustreznost hotelske sobe in ustreznost hrane in pijače v povezavi s številom 

obiskov danega hotela, saj rezultati kaţejo, da so gostje, ki so v hotelu prebivali največkrat, te 

dejavnike ocenili najslabše. Na drugi strani pa raziskava ni pokazala statistično značilne 

povezave med številom obiskov hotela in ocenjevanjem ustreznosti hotelske ponudbe, 
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ustreznosti dodatne ponudbe ter urejenosti hotela in okolice. Iz tega razloga smo lahko prvo 

hipotezo le delno potrdili. 

4.1.2 Preverjanje druge hipoteze 

Podobno je tudi pri drugi hipotezi statistična analiza pokazala, da je ne moremo v celoti 

potrditi, saj statistično pomembne povezanosti obstajajo med zvestobo gostov in 

spremenljivko ustreznost rezervacije in informacij, med spremenljivkama zvestoba gosta in 

ustreznost hotelske namestitve ter med spremenljivko zvestoba gosta in ustreznost hrane in 

pijače. Na drugi strani pa med spremenljivko zvestoba gosta in spremenljivkami ustreznost 

storitev recepcije, ustreznost hotelske ponudbe, ustreznost dodatne ponudbe in urejenost 

hotela in okolice statistično značilna povezanost ne obstaja.  

Na podlagi vrednosti koeficienta korelacije iz preglednic 8, 10 in 13 smo še ugotovili, da so 

spremenljivke med seboj šibko in negativno povezane, kar pomeni, da se s povečevanjem 

zvestobe gostov zmanjšuje ustreznost storitev rezervacije in informacij, prav tako se 

zmanjšata ocena ustreznosti hotelske ponudbe ter ocena ustreznosti hrane in pijače. 

Z vidika nagrajevanja zvestobe gostov se je teţko izogniti dejstvu, da si večina zvestih gostov 

za nagrado predstavlja neko darilo materialne narave (v obliki popusta ali brezplačne 

storitve). Kljub temu ugotavljamo, da so za gosta zelo pomembne tudi drobne pozornosti, ki 

mu dajo občutek pomembnosti in zaţelenosti. To lahko doseţemo ţe s prijaznim nasmehom 

in prepoznavanjem zvestega gosta, s personalizirano vizitko za dobrodošlico v sobi, z 

drobnim darilcem na nočni omarici, lepo mizo v restavraciji in s trudom, ki ga vloţimo za 

gostovo čim boljše počutje (poglavje 3.6).  

Navsezadnje so tudi Wang, Wang in Tai (2016) na primeru hotelov s štirimi ali petimi 

zvezdicami na Tajskem ugotavljali, da je za zvestobo veliko bolj učinkovito, če podjetje uspe 

gosta pripeljati do zelo intenzivnih pozitivnih čustev, kot da z njim zgolj vzdrţuje dolgotrajen 

odnos. Avtorji zato predlagajo, naj podjetje svojim stalnim gostom priskrbi tako imenovano 

»čudovito storitev«, ki naj bi poleg zadovoljevanja gostovih čustvenih potreb in osebnega 

dobrega počutja poskrbela še za nekakšno edinstveno izkušnjo, s čimer bomo na gosta 

naredili nepozaben in dolgotrajen vtis. Ta vtis naj bi bil po njihovem mnenju za doseganje 

zvestobe stranke ključen (poglavje 2.6). 

4.2 Priporočila za izboljšanje kakovosti storitev in zagotavljanje zvestobe gostov 

Na podlagi pridobljenih rezultatov anketnih raziskav in ciljnih skupin v nadaljevanju 

podajamo predloge za izboljšanje dejavnikov kakovosti hotelskih storitev z namenom 

zagotavljanja in ohranjanja čim večjega števila zadovoljnih in zvestih gostov. 
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Statistična analiza je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike v pojmovanju 

določenih dejavnikov kakovosti, kot so ustreznost rezervacije in informacij, ustreznost 

storitev recepcije, ustreznost hotelske sobe in ustreznost hrane in pijače v povezavi s številom 

obiskov danega hotela, saj rezultati kaţejo, da so gostje, ki so v hotelu prebivali največkrat, te 

dejavnike ocenili najslabše. Na drugi strani pa raziskava ni pokazala statistično značilne 

povezave med številom obiskov hotela in ocenjevanjem ustreznosti hotelske ponudbe, 

ustreznosti dodatne ponudbe ter urejenosti hotela in okolice. 

Visoka kakovost dejavnikov storitev je predpogoj za zadovoljstvo in zvestobo gostov. 

Zanimivo je, da so najslabše ocene podajali ravno tisti anketiranci, ki so bili v hotelu 

največkrat. Priporočamo, da si managerji v hotelih občasno vzamejo čas za pogovor z najbolj 

predanimi in zvestimi gosti ter še posebej vodji skupin, ker lahko na ta način pridobijo veliko 

povratnih informacij v zvezi s kakovostjo posameznih storitev. Vodje skupin imajo običajno 

zbrane povratne informacije od velike večine gostov, zato je smotrno, da jim vodstvo 

prisluhne. Za ostale individualne stalne goste je sicer pomemben vir informacij recepcija, 

vendar priporočamo, da se tudi vodstvo vsak mesec s kakšnim stalnim gostom osebno 

pogovori. 

Kljub vsemu so pridobljene ocene gostov v zvezi s storitvami hotela še vedno več kot odlične, 

saj nobena povprečna ocena po Likertovi lestvici (od 1 do 5) ni padla pod 4,25. V slikah od 

14 do 21 lahko razberemo, da so najniţje povprečne vrednosti doseţene pri kakovosti 

ponudbe izletov (4,25) in pestrosti ponudbe kosil (4,25), sledijo kakovost hotelske plaţe 

(4,32) in kakovost kozmetičnega salona (4,37) ter kakovost hrane (4,39). Na podlagi teh 

rezultatov opaţamo, da se najniţje ocene nanašajo na posamezne elemente dodatne hotelske 

ponudbe. Glede na zelo visok deleţ stalnih gostov (kar 76 %, razvidno v sliki 11) in negativne 

korelacije med spremenljivkami, ki so razvidne v preglednicah od številke 8 do 14, 

priporočamo, da vodstvo hotela podrobneje analizira svojo dodatno hotelsko ponudbo in 

skuša v prvi vrsti dvigniti raven kakovosti hrane, v nadaljevanju pa poiskati rešitve oziroma 

nove vsebine za hotelsko plaţo, kozmetični salon in ponudbo izletov oziroma hotelsko 

animacijo. 

Rezultati ciljnih skupin so tudi pokazali, da je poleg prijaznosti, strokovnosti in urejenosti 

osebja zelo pomembno, kakšna je ponudba hrane, da pričakujejo pestro dodatno ponudbo in 

ustrezno informiranost in urejenost tako okolice hotela kot širše. Ker ti rezultati sovpadajo z 

rezultati iz prejšnjega odstavka, je njihovo spremljanje še toliko pomembnejše. Poleg tega 

lahko vodstvo iz nabora ţelja glede nagrajevanja zvestobe gostov analizira, katere vrste 

nagrad so za podjetje stroškovno sprejemljive in pri gostih doseţejo pozitiven učinek. 

Poleg tega, da so povprečne vrednosti kakovosti storitev visoke (iz slik 14 do 21 vidimo, da je 

najniţja povprečna ocena 4,25), na odličnost navsezadnje kaţeta tudi visok deleţ stalnih 

gostov in visoka zasedenost hotelskih kapacitet na letni ravni. Ker je bil namen te naloge 

poiskati še kakšno rešitev glede smotrnega nagrajevanja zvestih gostov, priporočamo, da 
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vodstvo stopnjo kakovosti storitev ohranja na najmanj ţe doseţeni ravni, najbolj zvestim 

gostom pa naj bivanje v hotelu popestri z drobnimi pozornostmi, ki so lahko tako materialne 

kot nematerialne (psihološki učinek) narave. 

4.3 Prispevek k znanosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Prispevek k znanosti temelji na teoretičnih in empiričnih ugotovitvah. S sistematičnim 

pregledom domače in tuje znanstvene in strokovne literature različnih avtorjev s področja 

dejavnikov kakovosti storitev, kakovosti storitev v hotelirstvu, zadovoljstva uporabnikov 

storitev in zvestobe porabnikov storitev smo pridobili dragocene informacije ter podali 

zgoščen pregled literature, ki obravnava vsebine iz proučevane tematike.  

Ugotovitve iz empiričnega dela naše raziskave so medsebojni vpliv dejavnikov kakovosti 

storitve in zvestobo kupcev potrdile, vendar ne pri vseh dimenzijah kakovosti storitev, zato 

menimo, da je tematika dovolj zanimiva za ponoven poskus raziskave, vendar na večjem 

vzorcu, ki bi zagotavljal večjo reprezentativnost znotraj segmentiranih skupin gostov. 

Menimo, da ugotovitve iz celotne raziskave prispevajo k managerski znanosti in boljšemu 

razumevanju področja vpliva dejavnikov kakovosti storitev in zvestobo kupcev v dejavnosti 

hotelirstva. Zasnovani predlogi za izboljšanje, ki smo jih podali v poglavju 4.2, lastnikom in 

managerjem ter ostalim zaposlenim sodelavcem omogočajo boljši vpogled v razumevanje 

potreb in ţelja svojih gostov ter jim omogočajo, da ugotovitve raziskave koristno uporabijo za 

konkretno izboljšanje poslovanja v izbranem hotelskem podjetju.  

Tovrstno raziskavo glede vplivov dejavnikov kakovosti storitev na zvestobo kupcev smo 

opravljali v enem izmed hotelov na slovenski obali. Čeprav smo med gosti razdelili 300 

anketnih vprašalnikov in jih dobili nazaj 261, se je po segmentaciji gostov izkazalo, da je bil 

vzorec morda premajhen, ker ni bil več dovolj reprezentativen. Poleg tega je anketiranje 

potekalo le od januarja do marca 2016 in bi bilo zanimivo tovrstno raziskavo še enkrat 

ponoviti na večjem vzorcu in v daljšem časovnem intervalu (zbiranje podatkov preko celega 

leta). 

Glede na primerljivost določenih hotelov na slovenski obali s tistimi v hrvaški Istri 

predlagamo, da se podobna raziskava razširi tudi izven naših meja, ker bi jo bilo smiselno 

ponovno opraviti na širšem vzorcu, pri čemer bi zajeli večje število po strukturi gostov 

različnih hotelov. V vprašalnike bi bilo smiselno dodati še kašno vprašanje v zvezi s 

pričakovanji oziroma nagrajevanjem zvestobe. Ker je bil v tokratni raziskavi vprašalnik po 

metodi SERVQUAL nekoliko prilagojen ţeljam hotelskega podjetja, ki nam je omogočil 

izvedbo raziskave (prilagoditev vprašanj je bila pogoj za pomoč pri raziskavi in obenem za 

podjetje priloţnost, da si izoblikuje nov vprašalnik za svoje potrebe), priporočamo, da se v 
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ponovne raziskave vključi izvirni vprašalnik ali poskuša s kakšno drugo metodo. Z 

najzvestejšimi gosti bi bilo smiselno opraviti tudi intervju.  

V raziskavo o kakovosti storitev na področju turistične dejavnosti bi bilo smiselno vključiti 

tudi druge ponudnike tako nastanitvenih obratov kot restavracij (zasebne sobodajalce, kampe, 

motele, penzione itd.), saj trenutno to področje na eni strani pokrivajo sistem kategorizacije, 

pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in HACCP, ki določajo le splošna in bolj tehnična 

pravila, ter na drugi strani ocene iz spletnih rezervacijskih portalov, kjer pa storitve ocenjujejo 

gostje sami in so te ocene zelo subjektivne. 

Vrzel, ki je v tem pogledu dokaj neraziskana, je tudi področje kadrov v turističnem 

gospodarstvu, saj so ključ do zadovoljstva gostov navsezadnje ljudje, ki posamezne storitve 

izvajajo. Zanimivo bi bilo izvesti raziskavo o kadrih, ki imajo neposreden stik z gosti. 

Tovrstna raziskava bi lahko poglobila vpogled v izobrazbeno strukturo gostinsko-turističnih 

delavcev in vpliv izobrazbe na kakovost storitev. 
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