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POVZETEK 

V magistrski nalogi je predstavljena analiza kakovosti kongresno-konferen�nih storitev ter 

posledi�no ugotovitve pri�akovanj in zadovoljstva porabnikov v podjetju Union hoteli, d. d. 

Analizirali smo definicije in teoreti�ne vidike s podro�ja storitev, kakovosti, pri�akovanj in 

zadovoljstva. Za ugotavljanje kakovosti storitev smo, preko anketnih vprašalnikov, uporabili 

merilni instrument SERVQUAL. Anketiranje smo opravili v podjetju Union hoteli, d. d., pri 

slovenskih in mednarodnih organizatorjih sre�anj. Na podlagi tega merilnega instrumenta smo 

želeli ugotoviti razlike med pri�akovanji porabnikov in njihovim zaznavanjem neke storitve. 

Iz rezultatov ankete, smo ugotovili, kje se pojavljajo vrzeli med porabnikovimi pri�akovanji 

in zaznano kakovostjo, in na podlagi teh, kje je treba zadovoljstvo izboljšati.  

Klju�ne besede: industrija sre�anj, zadovoljstvo, pri�akovanja, kakovost, kakovost storitev, 

SERVQUAL model. 

SUMMARY 

In the master's thesis, the quality analysis of congress and conference services in Union 

Hotels is presented, including the findings of analyzed customer expectations and their 

satisfaction with the congress and conference services. Moreover, the definitions and 

theoretical aspects of service quality, expectations and satisfaction were analyzed. To 

determine the quality of services, the SERVQUAL measuring tool was used. The survey was 

performed in Union Hotels among Slovene and international event organizers. The goal was 

to identify the differences between the customer expectations and their perception of congress 

and conference services. The survey results revealed gaps between consumer expectations and 

perceived quality as well as the areas where satisfaction needs to be improved. 

Keywords: meeting industry, satisfaction, expectations, quality, service quality, SERVQUAL 

model. 
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1 UVOD 

Že od za�etka kultiviranega medosebnega komuniciranja ljudje uporabljajo izmenjavo mnenj 

tudi za razvoj novih idej. Ta proces je uporaben tudi danes, kljub temu da nova informacijsko-

komunikacijska tehnologija lahko dobro nadomeš�a neposredno komuniciranje. Zaradi 

preštevilnih informacij, ki jih ponuja nova informacijsko-komunikacijska tehnologija, in 

težavnega izbiranja ustreznih informacij so še vedno organizirani dogodki, ki ponujajo 

izbrane informacije, nova znanja in oseben stik z ljudmi, ki delajo ali jih zanima isto oz. 

sorodno podro�je. Na takšnih organiziranih prireditvah poteka »networking« ali, z drugimi 

besedami, mreženje, povezovanje in spoznavanje pravih ljudi (Praprotnik 2006, 1). 

Zabukovec Baruca (2010, 1) navaja, da trendi v zadnjih desetletjih kažejo, da je turizem ena 

od najpomembnejših hitro rasto�ih panog v svetovnem okviru. Takšen razvoj turisti�nim 

podjetjem prinaša tudi vedno ve�je izzive in jim celo postavlja ovire delovanja, kot so 

pove�ana zasi�enost trgov, cenovna konkuren�nost, segmentacija izdelkov, izostrena 

mednarodna konkurenca, pove�ana zahtevnost porabnikov zaradi razširjene ponudbe in rasti 

kupne mo�i in denarja, namenjenega za turisti�ne storitve. Zaradi zaostrene situacije na 

turisti�nem trgu in kompleksnosti ponudbe so tudi dejavnosti podjetij v segmentu hotelirstva 

vedno bolj tvegane. V takšni situaciji je klju�en dejavnik uspešnosti turisti�nih podjetij 

kakovost izdelkov in storitev, ki ga seveda spremljajo dejavniki, kot so �loveški viri in 

njihovo znanje, sposobnost uporabe tehnologije in informacij ter prilagodljivost, kot opozarja 

Zabukovec Baruca (2010, 1).  

Na porabnike turisti�nih storitev vplivata raznolikost turisti�ne ponudbe in huda konkurenca, 

kar se kaže v ve�ji zahtevnosti na podro�ju kakovosti storitev. Zato je po Poto�niku (2004, 

92) zagotavljanje kakovostnih turisti�nih storitev klju�na poslovna usmeritev turisti�nih in 

drugih storitvenih podjetij, saj so ta uspešna le takrat, ko jih porabniki storitev prepoznajo kot 

kakovostne.  

Ker je sodobno gospodarstvo prevladujo�e storitveno, naraš�a pomen kakovosti storitev, saj 

kakovost storitve v veliki meri dolo�a, kako uspešno in u�inkovito je dolo�eno storitveno 

podjetje (Marolt in Gomiš�ek 2005, 138). 

Škafar (2005, 34) opozarja, da je odnos izvajalcev do porabnikov klju�en predvsem v 

storitvah, ki temeljijo na neposrednih odnosih med porabniki in izvajalci, kot so zdravstvene, 

vzgojno-izobraževalne, turisti�ne, trgovske in ban�ne storitve. To so storitve, v katerih delo 

izvajalcev ne temelji le na umski in fizi�ni prvini, ampak tudi na �ustveni oz. emocionalni 

prvini, imenovani »mehki« dejavniki kakovosti storitev. Tako mora biti izvajalec prijazen, 

ustrežljiv, komunikativen, potrpežljiv, prilagodljiv, odziven in podobno. Porabniki dojemajo 

zadovoljstvo s storitvijo predvsem na �ustveni ravni. Vrsta storitev in �as odnosa med 

izvajalci in porabniki dolo�ata pomembnost �ustvene prvine. 
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Po Uran in Conti (2006) je zadovoljstvo porabnika izjemno pomembno za vsako obliko 

organizacije. Zaradi razli�nih pri�akovanj porabnikov je težko predvideti in dose�i 

zadovoljstvo porabnikov. �eprav je koncept pri�akovanj pogosto uporabljen v analizah 

obnašanj porabnikov, ne obstaja jasna opredelitev dejavnikov, ki dolo�ajo in oblikujejo 

pri�akovanja porabnikov. Porabniki presojajo storitve na podlagi vnaprej izoblikovanih 

zahtev, temelje�ih na njihovih normah, vrednotah, željah, potrebah ipd. To pomeni, da so 

pri�akovanja individualno naravnana. Poleg tega se spreminjajo zaradi razli�nih dejavnikov 

oz. potreb v dolo�enem �asu. To pomeni, da se spreminjajo na podlagi spreminjajo�ih se 

situacij. �eprav so pri�akovanja individualno pogojena, velja tudi, da nanje vplivajo razli�ni 

dejavniki, kot so skupina, norme, vrednote, �as, ponudnik storitev in podobno. To pomeni, da 

je pri�akovanja težko napovedati, še posebej le na osnovi mnenj gospodinjstev ali 

posameznikov. 

Primarna želja podjetij in porabnikov je dose�i zadovoljstvo. Koncept zadovoljstva 

obravnavajo številne študije, ki ga v teorijah razli�no opredeljujejo. Po Oliverju (1997, 10) 

lahko zadovoljstvo porabnikov opredelimo kot celostno oceno porabnikovih izkušenj z 

dolo�eno storitvijo. Gre za skupno oceno porabnikovega ob�utka zadovoljstva, osnovanega na 

preseženih pri�akovanjih. 

Za merjenje kakovosti storitve se uporabljajo razli�ni modeli, s katerimi lahko postavimo 

standarde, merimo porabnikova pri�akovanja in zaznamo kakovost storitev. Eden od takih 

modelov je SERVQUAL (service quality).  

V študijah merjenja kakovosti se pogosto uporablja SERVQUAL instrument, ki so ga razvili 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1990). Služi kot tehnika za ugotavljanje prednosti in slabosti 

na širšem podro�ju zagotavljanja storitev. Ta instrument izhaja iz ideje, da ocena kakovosti 

storitve temelji na oceni porabnika. Njegova prednost je, da razkrije proces, ki vodi v 

razkorak med porabnikovo zaznavo in njegovimi pri�akovanji.  

V študiji primera smo obravnavali kongresno-konferen�ne storitve v podjetju Union hoteli, 

d. d., oz. skupini Union hoteli. Skupina Union hoteli združuje štiri ljubljanske hotele, in sicer: 

Grand hotel Union, Grand hotel Union Business, Central hotel in Hotel Lev.  

1.1 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je analizirati zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih 

storitev s pomo�jo uporabe modela SERVQUAL na primeru skupine Union hoteli. Celotna 

skupina Union hoteli ima skupno 30 konferen�nih dvoran, ki sprejmejo od 10 do 850 oseb. 

Letno se v skupini Union hoteli zvrsti približno 1.200 lokalnih in mednarodnih sre�anj. Gre za 

kongrese, konference, znanstvene sestanke, simpozije, seminarje, okrogle mize in podobno. 

Skupno ima skupina 574 namestitvenih zmogljivosti v �etrti kakovostni kategoriji.  
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Namen naloge je podrobno analizirati kakovost kongresno-konferen�nih storitev ter 

posledi�no ugotavljati pri�akovanja in zadovoljstvo porabnikov v omenjeni skupini. 

Analizirali smo pri�akovanja in zadovoljstvo po posameznih segmentih skupine Union hoteli. 

V ta namen smo uporabili anketni vprašalnik po metodi modela SERVQUAL, s katerim smo 

analizirali zadovoljstvo porabnikov. Anketni vprašalnik je sestavljen tako, da bo meril razliko 

med porabnikovo zaznavo in njegovimi pri�akovanji.  

Cilji raziskave so: 

− prou�iti teoreti�ne prispevke o kakovosti in modelih merjenja kakovosti storitev in jih 

analizirati, 

− prou�iti pojem zadovoljstva in metode njegovega merjenja s poudarkom na metodi 

merjenja zadovoljstva na podlagi izvedenega anketiranja, 

− z empiri�no raziskavo izmeriti pri�akovanja in zadovoljstvo porabnikov s storitvami v 

skupini Union hoteli, 

− ovrednotiti model SERVQUAL na primeru storitev v skupini Union hoteli, 

− ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo porabnikov v skupini Union hoteli, 

− ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na nezadovoljstvo porabnikov v skupini Union hoteli. 

1.2 Metodologija analize 

Magistrska naloga je sestavljena iz treh sklopov. V prvem, teoreti�nem delu smo prou�ili 

definicije in teoreti�ne vidike s podro�ja storitev in zadovoljstva. V drugem delu smo 

analizirali model za presojo kakovosti storitev, SERVQUAL, na primeru skupine Union 

hoteli pri slovenskih in mednarodnih organizatorjih sre�anj. V empiri�nem tretjem delu so 

predstavljeni rezultati raziskave o zadovoljstvu porabnikov, izvedene na podlagi izbranega 

anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je sestavljen po modelu SERVQUAL. Posamezna 

vprašanja so modificirana in prilagojena izbrani tematiki. Anketiranci svoja mnenja izražajo z 

ocenjevalno Likertovo lestvico, in sicer z ocenami od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 7 

(popolnoma se strinjam). Uporabljena so tudi odprta vprašanja z namenom izkazovanja 

opisnih porabnikovih mnenj. Anketni vprašalnik po modelu SERQUAL zajema pet dimenzij 

kakovosti storitev, ki so: zanesljivost, zaupanje, ob�utljivost, empatija in odzivnost. Bistvo 

tega modela je ugotoviti razlike med pri�akovanji porabnikov in njihovim zaznavanjem neke 

storitve. Vprašalnik je oblikovan iz dveh sklopov, in sicer je prvi sklop namenjen ugotavljanju 

porabnikovega pri�akovanja, v drugem pa smo preverjali porabnikovo zaznavanje storitev. 

Vklju�ena so tudi vprašanja, ki se nanašajo na demografske zna�ilnosti anketirancev. 

Raziskava je bila izvedena na celotni populaciji organizatorjev sre�anj v skupini Union hoteli 

v dolo�enem �asovnem obdobju, od septembra 2013 do marca 2014. Anketni vprašalnik je bil 

spletno oblikovan.  
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Vzor�enje je temeljilo na t. i. namenskem vzor�enju, kjer smo populacijo razdelili na dva 

razreda, in sicer glede na kategorizacijo s podro�ja kongresne dejavnosti. V kategorijo F 

(Kongresni hotel) spada Grand hotel Union (Grand hotel Union in Grand hotel Union 

Business), v kategorijo G (Hotel s konferen�nimi zmogljivostmi) pa se uvrš�ata Hotel Lev in 

Central hotel. Namen razdelitev v dve kategoriji je analizirati razli�na pri�akovanja in 

posledi�no zadovoljstvo v dveh kategorijah: kongresni hotel in hotel s konferen�nimi 

zmogljivostmi. Izvedena je bila statisti�na obdelava podatkov s prikazom povpre�nih ocen in 

standardnih odklonov med spremenljivkami (pri�akovanje, zadovoljstvo). S faktorsko analizo 

in regresijsko analizo smo ugotavljali zvezo med razli�nimi spremenljivkami. Z analizo 

variance ANOVA smo preverili statisti�no zna�ilne razlike v ocenah posameznih skupin in 

dejavnikov. Z omenjeno analizo smo tudi merili razliko med pri�akovanjem in zadovoljstvom 

porabnikov. S t-testom smo preverili razlike med posameznimi povpre�nimi ocenami 

pri�akovanj in zadovoljstvom porabnikov.  

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

V raziskavi želimo potrditi ali ovre�i temeljno tezo, da je stopnja zadovoljstva porabnikov 

kongresno-konferen�nih storitev soodvisna od stopnje porabnikovih pri�akovanj. Za namene 

testiranja temeljne teze je izvedenih pet hipotez (H), ki ustrezajo petim dimenzijam kakovosti 

storitev. To pomeni, da želimo statisti�no testirati ustreznost SERVQUAL modela za 

merjenje zadovoljstva porabnikov storitev v industriji sre�anj po posameznih petih 

dimenzijah, ki so zanesljivost, zaupanje, otipljivost, empatija in odzivnost.  

Postavili smo naslednje hipoteze: 

− H1: Pri�akovanja porabnikov o obljubljeni ravni storitev so pozitivno povezana s 

kategorizacijo nastanitvenega obrata in preteklimi izkušnjami porabnikov. 

− H2: Na zadovoljstvo porabnikov vplivata prijaznost in strokovnost zaposlenih. 

− H3: Pri�akovanja porabnikov se pomembno razlikujejo glede na število udeležencev. 

− H4: Tuji porabniki kongresno-konferen�nih storitev imajo druga�na pri�akovanja in 

posledi�no zadovoljstvo kot doma�i porabniki.  

− H5: Pri izbiri kongresno-konferen�nih ponudnikov je pomemben element izbire 

porabnikov opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke raziskave so: 

− V raziskavo smo vklju�ili vse organizatorje sre�anj, ki so organizirali sre�anje v to�no 

dolo�enem obdobju, od septembra 2013 do marca 2014. 

− Vsi organizatorji sre�anj so tudi naro�niki sre�anj. 



5 

− Odzivnost in zanesljivost odgovorov sta ustrezni, saj je ve�ina porabnikov stalnih in jih je 

bilo lažje nagovoriti in prositi, da se odzovejo na raziskavo in podajo svojo oceno. 

− Pridobljeni podatki o zadovoljstvu porabnikov niso pristranski in realno odražajo stanje 

glede na strukturo in vsebino anketnega vprašalnika. 

Omejitve raziskave so: 

− Raziskavo smo omejili na en poslovni kompleks (Skupina Union hoteli). 

− Raziskavo smo omejili na dolo�en �asovni okvir. 

− Trend zmanjševanja števila tujih sre�anj in manjše število tujih organizatorjev sre�anj v 

raziskovalnem obdobju.  

− Odziv tujih porabnikov na anketni vprašalnik je bistveno nižji zaradi enkratnih sre�anj 

(niso stalni porabniki), ki jih organizirajo.  

− Zaradi obsega anketnega vprašalnika je ostalo nekaj anketnih vprašalnikov 

nedokon�anih.  

− Zaradi stalnih porabnikov nismo mogli povsem izklju�iti pojava pristranskosti.  

− Na sodelovanje v raziskavi so bili povabljeni le tisti, ki so sre�anje organizirali. 

− Prou�enih je bilo sedem dejavnikov, ki vplivajo na posamezne parametre pri 

pri�akovanjih, zadovoljstvu in izbiri ponudnikov.  
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2 INDUSTRIJA SRE�ANJ 

Za industrijo sre�anj velja, da je v turisti�ni panogi ena izmed najhitreje rasto�ih segmentov. 

Je del poslovnega turizma in se nanaša na vsa potovanja, katerih glavni motiv je poslovni 

interes. Pri industriji sre�anj so glavni motivi za potovanja predvsem opravljanje poslov, 

izobraževanje, izmenjavanje znanj, razpravljanje o neki dolo�eni temi ter tudi motivacija 

zaposlenih. 

2.1 Opredelitev industrije sre�anj 

Podro�je kongresnega turizma je jezikovno manj jasno opredeljeno, kar je posledica zelo 

hitrega razvoja tega podro�ja turizma (Mihali� 2008). Radovi�eva (2010) ugotavlja vsebinsko 

definicijo kongresnega turizma oz. dejavnosti. Kongresni turizem ima še vedno najmo�nejšo 

asociacijo na znanstvene oziroma strokovne kongrese, ki pa ne zajemajo celotnega obsega te 

dejavnosti. Angleš�ina jo bistveno pravilneje definira kot »meetings industry« ali »industrija 

sre�anj«, kar kot uradno poimenovanje priporo�ajo vsa klju�na mednarodna panožna 

združenja. Pred tem je vladala kratica MICE – meetings/sre�anja, incentives/motivacijska 

potovanja, conventions/konference in exhibitions/razstave – ki naj bi jo po priporo�ilih 

panožnih združenj dokaj hitro opustili (Radovi� 2010). 

Beseda »kongres« izhaja iz latinske besede »congreessuss«, ki pomeni sestanek, ta pa prihaja 

iz latinske besede »congredi«, kar pomeni sestajati se (Verbinc 1968, 336). 

Po Zakrajšku (1998, 64) je kongresna dejavnost organizirano komuniciranje, ki se je – 

zgodovinsko gledano – za�elo z razvojem znanstvenih in gospodarskih ved. Komuniciranje, 

ki danes temelji predvsem na ra�unalnikih in internetni povezavi, je omogo�il razvoj 

tehnologije in znanosti. Nova informacijska in komunikacijska tehnologija, ki omogo�a 

elektronski prenos podatkov, je danes sicer nujno poslovno orodje, a medosebno 

komuniciranje ostaja še vedno neizogibno. Komuniciranje je nujno potrebno za pridobivanje 

znanja in vsega tistega, kar okolje od nas zahteva. Poslovno komuniciranje obi�ajno poteka v 

obliki sestanka, prireditve ali sre�anja. Da bi jih lahko ustrezno pripravili, potrebujemo 

dejavnosti terciarnega sektorja, ki nam omogo�ajo ustvariti okolje, spodbudno za u�inkovito 

komuniciranje. To so dejavnosti kongresnega turizma. Na mednarodni ravni obi�ajno poteka 

komunikacija, ki omogo�a predstavitev odgovorov in dogovorov, temelje�ih na raziskavah in 

študijah. U�inkovita komunikacija takih prireditev ni le predmet poslovnih ali turisti�nih 

študij, temve� tudi socioloških in antropoloških študij (Zakrajšek 1998, 64).  

Frani� (1977) v svoji definiciji kongresne dejavnosti zapiše: »Kongresna dejavnost je celota 

pojavov in odnosov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja oseb, ki se bodo udeležile sre�anja 

izven mesta svojega stalnega prebivališ�a.« Poudarja tudi, da ne vsebuje le delovno-poslovnih 

komponent, temve� tudi združevanje prijetnega s koristnim (Frani� 1977, 20). 
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Leta 2005 je združenje Joint Meeting Industry Council predlagalo izraz »The Meeting 

Industry« (industrija sre�anj) kot poenotenje poimenovanja poslovnih dogodkov. To so 

konference, razstave, sre�anja, motivacijska potovanja, seminarji ipd. Namen predlaganega 

pojmovanja je dose�i razlikovanje dejavnosti klasi�nega turizma od drugih dejavnosti, 

povezanih s turizmom (Bowdin idr. 2008, 20).  

V Sloveniji je bila doslej ve�inoma v rabi besedna zveza »kongresna dejavnost«, vendar je 

vedno bolj v uporabi razširjeni termin, t. i. industrija sre�anj, ki ga uporabljajo tudi tuji 

strokovni krogi in literatura, kot npr. Bowdin idr. (2008) v svojem delu Events management.  

Svet Združenja industrije sre�anj (2011) za industrijo sre�anj navaja:  

− Industrija sre�anj je sestavljena iz širokega nabora organizatorjev, dobaviteljev in drugih 

subjektov, ki se ukvarjajo z organiziranjem vseh vrst sre�anj z namenom doseganja 

dodane vrednosti v strokovnih, poslovnih, kulturnih in akademskih krogih. 

− Industrija sre�anj je posebna gospodarska dejavnost, ki ima svoje standarde, prednostne 

naloge in komunikacijska orodja. Sestavljena je ve�inoma iz malih in srednje velikih 

organizacij, ki niso formalno povezane. Razli�ni sestavni deli industrije so povezani tudi 

s pomo�jo funkcijskih interakcij, ki nujno potekajo v okviru organiziranja in udejanjana 

dogodkov. Rezultat je visoka stopnja kontinuitete in doslednosti, kar je zapleteno in 

raznoliko podro�je poslovne dejavnosti. 

− Industrija sre�anj sodeluje s številnimi drugimi akterji v procesu opravljanja svoje 

dejavnosti. Predvsem tesno sodeluje s poslovnimi, akademskimi in strokovnimi 

skupnostmi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost porabnikom z njihovimi izdelki 

in storitvami. Industrija sre�anj je tradicionalno povezana z gostinsko-turisti�nim 

sektorjem, ki posledi�no ustvarja povpraševanje za potovanja, nastanitev in druge storitve 

v destinaciji in skrbi za njeno promocijo.  

− Dejavnost industrije sre�anj je vedno bolj pomemben element v rasti svetovnega 

gospodarstva, bistveni del širjenja znanja in strokovnih praks in je klju�ni dejavnik pri 

ustvarjanju boljšega razumevanja in odnosov med razli�nimi regijami in kulturami. 

Organizacijo prireditev, sre�anj, kongresov, konferenc, simpozijev, sestankov, seminarjev, 

okroglih miz, diskusij lahko skupno poimenujemo industrija sre�anj. 

2.2 Delitev in oblike industrije sre�anj 

Industrijo sre�anj lahko razdelimo v skupine glede na obmo�je, tematiko, obseg in vrsto oz. 

obliko sre�anja. Pri skupini obmo�je gre za delitev glede na širino obiska sre�anja. Posledi�no 

jih delimo na krajevna, lokalna, nacionalna, mednarodna in medcelinska oz. svetovna 

sre�anja. Pri tematski skupini razlikujemo predvsem tri glavne skupine sre�anj, in sicer 

znanstveno-strokovna sre�anja, gospodarsko-podjetniška sre�anja ter sre�anja vladnih in 
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politi�nih organizacij. Obseg in vrsto sre�anja lahko ocenimo glede na trajanje prireditve ali 

po številu udeležencev in tudi po obsegu dejavnosti (Peterli� 2005).  

Pri organizaciji sre�anj poznamo mnogo vrst sre�anj, ki se med seboj razlikujejo glede na 

število udeležencev, metode komuniciranja, tematike pogovora, urnik komunikacije, na�in in 

namen dela. Vrste sre�anj, ki jih lahko razvrstimo po teh merili, so kongres, konferenca, 

znanstveni sestanek, simpozij, diskusijska skupina, seminar, panelna diskusija, konferenca, 

okrogle mize ter druge (Zidanski 2005, 7–8).  

Zidanski (2005, 7) tudi navaja, da na kongresu sodelujejo številni udeleženci, in sicer od sto 

do ve� tiso�. Udeleženci lahko prihajajo iz razli�nih organizacij ali pa so povabljeni kot 

kompetentni posamezniki. Dostop do sklepov kongresa ima široka javnost, torej je kongres 

odprte narave. Obi�ajno se organizirajo v intervalih dveh ali ve� let. Zidanski (2005, 7) 

opredeljuje tudi pogoje za organizacijo kongresa: (a) dogodek traja najmanj dva dni z najmanj 

eno no�itvijo, (b) najmanjše število udeležencev je 300 in (c) udeleženci prihajajo najmanj iz 

treh držav (Zidanski 2005, 7). 

Po Zidanski (2005, 7) so konference obi�ajno po tematiki in po posledicah dela pomembni 

sestanki. To so oblike sre�anj, ki so obi�ajno ožji od kongresa, a se jih udeleži ve�je število 

ljudi, npr. ve� sto. Konference obravnavajo ožjo tematiko kot kongres in na njih sodeluje 

samo ena profesionalna skupina dolo�ene discipline. 

Še manjša oblika je znanstveni sestanek, ki obi�ajno traja dva do pet dni in je predvsem 

informativne narave. Obi�ajno je namenjen reševanju dolo�ene težave. Tudi znanstveni 

sestanki so odprti za širšo javnost, omejeni so le s specifi�no tematiko (Zidanski 2005, 7). 

Naslednja oblika je simpozij, ki je sestanek specializiranih tehnikov na dolo�enem podro�ju. 

Predmet simpozija je predstavljanje objavljenih poro�il strokovnjakov na dolo�enem ozkem 

podro�ju, ali pa razpravljanje o dolo�enih pomembnih vprašanjih, da bi oblikovali dolo�ene 

sklepe o obravnavanih problemih (Zidanski 2005, 7). 

Poznamo tudi diskusijsko skupino, ki je simpoziju podoben sestanek, vendar ožji po nalogi in 

sestavi (Zidanski 2005, 7). 

Seminar je sestanek ali vrsta sestankov, kjer lahko stalno število udeležencev neke strokovne 

domene v dolo�enem sektorju svoje strokovne aktivnosti doseže ve�jo specializacijo in 

popolno informiranje. Drugi izraz je rezidencialni seminar. To je seminar, pri katerem 

udeleženci stanujejo v isti zgradbi, kjer se seminar odvija (Zidanski 2005, 7). 

Obstaja tudi panelna diskusija, katere zna�ilnost je, da je sodeluje stalno število udeležencev, 

ki zasedajo, t. i. podij (tribuno). Udeleženci predstavijo kratko poro�ilo, obi�ajno dolgo najve� 

deset minut. Po predstavitvi je razprava v celotnem avditoriju. To vrsto sre�anja vodi 
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predsednik z veliko izkušnjami, saj mora postavljati vprašanja in usmerjati razpravo podija 

(Zidanski 2005, 7). 

Naj predstavimo še konferenco okrogle mize, ki vklju�uje približno 30 oseb, ki imajo pravico 

enakopravno razpravljati o obravnavanem predmetu. Uporablja se samo na zelo visoki 

tehni�ni ravni, saj mora vsak �lan posebej prispevati k splošnemu spoznavanju in 

informiranju. Tudi v tem primeru mora biti predsednik oz. vodja zelo izkušen, da zna ustrezno 

usmerjati razpravo. Pogoj za uspešnost tega sre�anja je, da imajo udeleženci dovolj �asa za 

razpravo. Obi�ajno so konference okrogle mize vklju�ene v ve�je oblike sestankov, kot so 

kongresi (Zidanski 2005, 7). 

Poleg navedenih poznamo še poslovne sestanke, komisije, kolokvije, generalne skupš�ine in 

skupš�ine, predstavitve (prezentacije) itd.  

2.3 Splošni trendi v industriji sre�anj 

Dolgoro�no gledano naj bil segment industrije sre�anj naraš�al kljub finan�ni krizi in 

kratkoro�nemu padcu števila sre�anj v tem obdobju, saj so motivi organiziranja sre�anj, kot so 

usposabljanje, mreženje, izmenjava informacij, motiviranje, skladni z razvojem ekonomije 

znanja in ekonomije doživetij. Za industrijo sre�anj je poleg tega zna�ilno tudi, da omogo�a 

razmeroma visoko donosnost vsem vpletenim deležnikom (Turizem Ljubljana 2011, 44). 

Turizem Ljubljana (2011) v svoji publikaciji »Kongresna Ljubljana 2020« navaja naslednje 

globalne trende v industriji sre�anj: 

− Porast konkuren�nosti in potrebe po kreativnosti. Industrijo sre�anj zaznamuje visoka 

stopnja konkuren�nosti in hkraten trend oblikovanja novih kongresnih destinacij.  

− Regionalizacija sre�anj. Trg industrije sre�anj se regionalizira, oblikujejo se novi 

kongresni produkti na regionalni ravni, da bi združenja zadostila specifi�nim in 

regionalnim potrebam svojih �lanov. To posledi�no pove�uje konkuren�nost tržiš�a in 

hkrati predstavlja velik potencial za razvoj regionalnih tržiš�.  

− Spremenjen formati sre�anj: Kot odgovor na globalno finan�no krizo je prišlo do 

spremembe formata sre�anj, in sicer predvsem v povezavi s skrajšanjem razdalj 

potovanja, zmanjševanjem dni trajanja sre�anja, zmanjševanjem števila udeležencev in s 

poudarkom na cenovni primernosti.  

− Naraš�ajo�i �asovni in finan�ni pritiski. �as organizacije sre�anj se krajša, hkrati pa se 

pove�ujejo finan�ni pritiski na kongresne destinacije in ponudnike. Izpostaviti je treba 

vedno ve�je povpraševanje po finan�nih prispevkih vlade, mesta, destinacije, ponudnikov 

ali sponzorjev pri pridobivanju sre�anj.  

− Poudarek na trajnostni naravnanosti oz. korporativni družbeni odgovornosti; okoljski in 

eti�ni dejavniki že vplivajo oz. bodo v vse ve�ji meri vplivali na odlo�itev o izbiri 

destinacije in udeležbi sre�anja.  
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− Potreba po merjenju donosnosti naložbe. 73 % organizatorjev sre�anj se po raziskavi 

loteva merjenja uspešnosti oz. dobi�konosnosti sre�anj. Za podjetja, ki opravljajo 

merjenja sre�anj, je 43 % bolj verjetna rast prora�una kot za podjetja, ki ne opravljajo 

merjenj.  

− Hiter razvoj tehnologije. Ponudniki industrije sre�anj naj bi bili v vse ve�ji meri 

usmerjeni k udeležencem, k prilagajanju njihovim potrebam, ciljem in življenjskemu 

stilu, vklju�no s ponudbo najnovejših tehnoloških rešitev (video prenos, sre�anja v živo, 

prenos vseh vsebin dogodka preko mobilnih naprav itd.). 

Personalizacija oz. poosebljanje izkušenj za kongresne goste in posledi�no tudi organizacije 

postaja vse bolj pomembna personalizacija izkušenj, pri �emer se individualno prilagajanje 

porabnikom razteza na vse ve� podro�ij. 

2.4 Ponudniki kongresno-konferen�nih storitev v Sloveniji 

Zaradi enostavne dostopnosti iz razli�nih delov Evrope in dobre ponudbe konferen�nih 

objektov je Slovenija odli�na destinacija za izvajanje kongresne dejavnosti. Njena 

konkuren�na prednost je tudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitev na podro�ju 

organizacije kongresov. Za slovensko organizacijo kongresov je zna�ilen profesionalen, 

prijazen in gostoljuben pristop, kakovostna gostinska ponudba in udobna namestitev. V 

zadnjih letih v Slovenji naraš�a obseg industrije sre�anj. Zgrajene so bile številne konferen�ne 

dvorane in kongresna središ�a, stare so bile prenovljene. Tako se lahko v Sloveniji 

organizirajo velike konference za dva tiso� udeležencev (Slovenia Info 2014). 

V Sloveniji lahko izpostavimo tri destinacije, ki izpolnjujejo osnovne pogoje ali imajo 

organizirano kongresno turisti�no ponudbo. Te destinacije so Ljubljana, Portorož in Bled. 

Ljubljana kot glavno mesto in mesto s kongresnim središ�em ter ve�jimi hotelskimi 

kapacitetami je primerna za ve�ja znanstvena, strokovna in politi�na sre�anja. Primorsko 

mesto Portorož, ki ima dobre kongresne in hotelske kapacitete, omogo�a organizacijo za 

razli�na doma�a in mednarodna sre�anja. Klju�na ovira je razmeroma velika oddaljenost od 

ve�jih letališ� (Brnik, Benetke).  

Alpski turisti�ni kraj Bled, ki ima izjemne naravne pogoje in odli�ne možnosti, da bi ponujal 

kongresno dejavnost skozi vse leto, je edini med omenjenimi turisti�nimi kraji, ki nima 

ustreznega kongresnega središ�a in kongresnega hotela. Ima pa najdaljšo tradicijo v tej zvrsti 

turizma in je primeren predvsem za prirejanje manjših (do 500 udeležencev) mednarodnih 

sre�anj vseh vrst (Zidanski 2005, 55).  

Glavno mesto Slovenije je izjemno pomembna kongresna destinacija, ki zaradi ustreznih 

kongresnih kapacitet in dostopnosti organizira ve�ino sre�anj v Sloveniji (Turizem Ljubljana 

2011, 27). Najve�ja dva ponudnika kongresno-konferen�nih storitev sta Kongresni center 
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Cankarjev dom in Gospodarsko razstaviš�e. Oba ponudnika imata kapaciteto cca. 2200 oseb. 

Ljubljana ima tudi tri kongresne hotele s kapaciteto od 400 do 800 oseb. To so Grand hotel 

Union – hotel in konferen�ni center, Four Points by Sheraton in Austria Trend hotel 

Ljubljana. V Ljubljani najdemo tudi 12 hotelov s konferen�nimi zmogljivostmi, ki imajo 

kapaciteto od 40 do 250 oseb. Ti ponudniki so Hotel Lev, Central hotel, Hotel Antiq Palace & 

Spa, Best Western Premier hotel Slon, Hotel Cubo, Plaza hotel Ljubljana, City hotel 

Ljubljana, M hotel, Ahotel Ljubljana, G Design hotel, Hotel Park in Hotel Vander. Ljubljana 

ima tudi druge ponudnike konferen�nih storitev, kot so razne fakultete, muzeji, galerija itd. 

(Turizem Ljubljana 2014). 

V Portorožu je najbolj znan Kongresni center Bernardin v Grand hotelu Bernardin, ki je prvi 

in najve�ji kongresni center v Sloveniji, saj vklju�uje 16 ve�namenskih dvoran, najve�ja med 

njimi lahko sprejme do 1100 udeležencev. Zanj je zna�ilno, da ima ve�namensko zasnovo, ki 

omogo�a organizacijo razli�nih sre�anj: kongresov, seminarjev, delavnic, razli�nih 

predstavitev, tiskovnih konferenc in poslovnih sre�anj, pa tudi banketov, modnih revij in 

sve�anih ve�erij (Bernardin Group Resorts & Hotels 2014). 

V Portorožu so štirje glavni ponudniki kongresno-konferen�nih storitev: Kongresni center 

Bernardin v Grand Hotelu Bernardin, Kongresni center Metropol v Grand hotelu Metropol, 

Kongresni center Portus v hotelih Lifeclass Portorož in Avditorij Portorož (Matej�i� 2004, 

27). 

Na Bledu, ki je s svojimi kongresnimi zmogljivostmi in naravnim okoljem odli�en kraj za 

organizacijo razli�nih sre�anj, ponudba kongresnih zmogljivosti šteje skupno 36 dvoran s 

kapaciteto do 1600 oseb. Najve�ja ponudnika kongresno-konferen�nih storitev sta Festivalna 

dvorana in Hotel Golf (Matej�i� 2004, 27).  

Kongresni center Brdo deluje od leta 2007. Krasijo ga steklene ploskve, ki ozra�ju v tem 

okolju dajejo poseben pe�at (MICE 2014).  

Druge destinacije, ali bolje hoteli, v Sloveniji se ukvarjajo s kongresno-konferen�nimi 

storitvami bolj kot z dopolnilno dejavnostjo, zato bi jih lahko imenovali »hoteli za sestanke« 

(Zidanski 2005, 55). 

2.5 Standardi za podro�je industrije sre�anj 

Leta 2004 je 15 podjetij, dejavnih na podro�ju kongresnega turizma, ob podpori države 

ustanovilo Zavod – Kongresnoturisti�ni urad (Zavod – Kongresnoturisti�ni urad 2013). 

Glavni cilj tega zavoda je promovirati in tržiti Slovenijo kot kongresno in motivacijsko 

destinacijo, pridobiti nacionalne in mednarodne dogodke ter profesionalizirati kongresno 

dejavnost. �lani so kongresni centri, kongresni hoteli, hoteli s konferen�nimi zmogljivostmi, 

prizoriš�a za posebne dogodke, letalski prevoznik, profesionalni kongresni organizatorji (t. i. 
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PCO) in strokovne kongresne turisti�ne agencije (t. i. DMC), ponudniki motivacijskih in 

»teambuilding«/skupinskih programov, Zavod za turizem Ljubljana, Zavod za turizem 

Maribor ter drugi ponudniki storitev.  

Zavod – Kongresnoturisti�ni urad je leta 2008 vzpostavil standard za podro�je kongresne 

dejavnosti oz. industrije sre�anj. Standard je glede na vrsto ponudnika razdeljen na osem 

kategorij (Zavod – Kongresnoturisti�ni urad 2013): 

− A – Lokalni kongresni urad. 

Kategorija A vklju�uje urad na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ki je lahko 

samostojna pravna oseba ali deluje znotraj obstoje�e turisti�ne organizacije. Njegova 

klju�na naloga je promovirati kongresno ponudbo in povezovati ponudnike na lokalni, 

regionalni in nacionalni ravni. 

− B – Profesionalni kongresni organizator. 

Kategorija B je pomemben element pri organizaciji kongresov. Dela na zelo širokem 

podro�ju in nudi naro�niku vsesplošno tehni�no pomo� za izvedbo izjemno kompleksnih 

dogodkov. Za ponudnike kongresnih storitev je to najbolj zahteven standard. 

− C – DMC agencija. 

Kategorija C je turisti�na agencija, ki je specializirana za kongresno dejavnost. Pogoj 

delovanja je, da je tudi uradno registrirana kot turisti�na agencija. Dobro mora poznati 

destinacije za potrebe kongresne dejavnosti, ki jih ponuja. Naro�niku dogodka pomaga 

pri vseh vprašanjih, povezanih s krajem kongresa, npr. izvedba hotelskih namestitev za 

udeležence, priporo�ila o hrani za udeležence pri sprejemu. Delavci DMC agencije 

morajo tudi poznati zakonitosti kongresne dejavnosti. 

− D – Agencija za organizacijo dogodkov. 

Kategorija D je agencija, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov. Ta kategorija vklju�uje 

tudi organizacijo motivacijskih dogodkov in »teambuilding« programov, namenjenih 

dvigovanju timskega duha. Obi�ajno je naro�nik teh dogodkov podjetje, ki želi 

promovirati svoj dogodek oz. navezati kupce na svoje izdelke oz. storitve. 

− E – Kongresni in razstaviš�ni center. 

Kategorija E vklju�uje kongresne in razstaviš�ne centre. Ti imajo najve�je kongresne 

zmogljivosti po številu sedežev v plenarni dvorani ter po številu paralelnih dvoran in 

manjših sejnih in drugih prostorov. Obi�ajno imajo taki centri ustrezne predprostore za 

organizacijo razstav, pogostitev in drugih dogodkov. Imajo tudi celovito tehni�no 

podporo za organizacijo izjemno kompleksnih dogodkov. 

− F – Kongresni hotel. 

Kategorija F je kongresni hotel, ki vklju�uje najširši obseg storitev, med katerimi so 

klju�ne hotelska namestitev, konferen�ne dvorane s tehni�no opremo in gostinske 

storitve. Imeti mora vsaj štiri zvezdice, število hotelskih sob mora števil�no ustrezati 

velikosti najve�je dvorane. Imeti mora tudi plenarno dvorano, predprostore in dodatne 

dvorane, sorazmerne z veliko dvorano. Poleg tega mora nuditi lastno tehni�no službo in 
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gostinske storitve za potrebe kongresne dejavnosti ter prodajno osebje z izkušnjami na 

kongresnem podro�ju. 

− G – Hotel s konferen�nimi zmogljivostmi. 

Kategorija G je hotel s konferen�nimi zmogljivostmi, ki mora imeti vsaj tri zvezdice. 

Zahteve po konferen�nih kapacitetah so tukaj manjše kot pri kategoriji G. Hotel mora 

imeti vsaj eno plenarno dvorano, eno dvorano za paralelna sre�anja in primeren 

predprostor za pogostitev in/ali registracijo in/ali manjšo razstavo. Restavracijo mora tak 

hotel imeti, a ta ne spada v konferen�ni prostor. 

− H – Ponudnik drugih kongresnih storitev. 

Kategorija H je ponudnik drugih kongresnih storitev, med katere spadajo vsi ponudniki 

kongresnih storitev, ki niso uvrš�eni v prej navedene kategorije. Med te ponudnike 

spadajo letalski prevoznik, letališ�e, ponudniki najema vozil, ponudniki tehni�ne opreme, 

cateringa oz. pogostitve, informacijskih storitev, množi�ni mediji, razli�na svetovalna 

podjetja, turisti�ne agencije, izobraževalne institucije in druga podjetja, ki so dejavna na 

kongresnem podro�ju. 

− I – Prizoriš�e za posebne dogodke. 

Kategorija I so posebna prizoriš�a. Ta kategorija vklju�uje vsa prizoriš�a, ki so zanimiva 

za izvedbo dogodkov, a morajo imeti zgodovinsko, kulturno, tehni�no ali arhitekturno 

vrednost in vsaj en zaprt prostor. Takšna prizoriš�a morajo imeti tudi vso infrastrukturo, 

ki nudi podporo za izvedbo dogodka, npr. dostop, parkiriš�e, tehni�no podporo, gostinske 

storitve, sanitarije in varnost. 

− J – Druga prizoriš�a  

Kategorija J zajema ponudnike zmogljivosti, ki niso uvrš�eni v prej navedene kategorije. 
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3 KAKOVOST 

Vsako podjetje, ki stremi k uspešnosti, mora ne glede na svojo velikost imeti oz. mora 

vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti. Zagotavljanje kakovosti storitev predstavlja v 

hotelirski panogi enega izmed najve�jih izzivov hotelirskega managementa. Kakovost je ena 

izmed najpomembnejših lastnosti hotelirskega proizvoda, ki govori o doseganju ali 

preseganju porabnikovih pri�akovanj. 

3.1 Opredelitev kakovosti 

Pojem kakovosti je zelo širok, zaradi �esar v strokovni literaturi ni enotne definicije o 

kakovosti. �eprav je definicij mnogo, je vsem skupno spoznanje, da kakovost dolo�a 

porabnik. Kakovosten izdelek ali storitev naj bi zadovoljil ali celo presegel pri�akovanja 

odjemalcev. Ker pa je zadovoljstvo odjemalca precej subjektivno, je tudi opredelitev 

kakovosti subjektivna. Po Šostarju (2000, 7) je kakovost vsota zna�ilnosti in zna�ilnih 

vrednosti dolo�enega izdelka ali storitve glede na njegovo ustreznost in uresni�evanje to�no 

dolo�enih in predpostavljenih potreb porabnikov. 

Kotler (1998, 56) opredeljuje kakovost kot tesno povezanost med izdelki in storitvami, 

zadovoljstvom kupcev in dobi�kom podjetja. Po njegovem mnenju se višja stopnja kakovosti 

kaže v ve�jem zadovoljstvu porabnikov in obenem podpira višje cene ter obi�ajno znižuje 

stroške. 

Avtorji številnih raziskav o kakovosti, kot so Garvin (1984), Harvey in Green (1993), Sallis 

(1993), Dahlgaard, Kristensen in Kanji (1998) ter Kump (1996), razlikujejo pojem »kakovost 

kot absolutni koncept« od »kakovosti v smislu relativnega koncepta« (Možina 2003, 11). 

Absolutna kakovost temelji na stvareh, ki vsebujejo najvišje standarde kakovosti, ki jih ni 

mogo�e izboljšati. V tem pomenu se kakovost uporablja za pripisovanje statusne in položajne 

prednosti in imetja »kakovostnih stvari«, ki njihove lastnike diferencira od tistih, ki si takšne 

kakovosti ne morejo privoš�iti. Kakovost je sinonim za »vrhunsko kakovost« (Možina 2003, 

11). Takšna kakovost se kaže v naslednje reklu: »Ve�ina jo obožuje, nekateri si jo želijo, a le 

manjšina si jo lahko privoš�i.« Za razliko od absolutne opredelitve kakovosti relativne 

opredelitve ne razumejo kakovosti kot lastnosti dolo�enega izdelka ali storitve, temve� kot 

nekaj, kar je temu izdelku ali storitvi pripisano. V tem primeru kakovost presojamo z 

ugotavljanjem, koliko dolo�en izdelek ali neka storitev ustreza opisu, ki velja zanj. Kakovost 

je v tem pomenu sredstvo presojanja ustreznosti kon�nega produkta glede zadoš�anja 

zahtevam standardov (Sallis 1993, po Možina 2003, 11). 

Po Jocou in Frédéricu (1995, po Peljhan 2003, 5) porabniki za ocenjevanje skupne vrednosti 

izdelka ali storitve uveljavljajo tri merila: (a) obseg vseh izdelkov in storitev ter njihova 

zanesljivost, (b) stroški nakupa in uporabe ter (c) rok zadovoljitve porabnikovih potreb. Zato 
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si morajo podjetja prizadevati, da proizvedejo izdelek bolje, ceneje in hitreje kot njihovi 

konkurenti. 

Marolt in Gomiš�ek (2005, 9) trdita, da je kakovost izdelka dolo�ene organizacije skupen 

rezultat dela vseh zaposlenih in je zanjo odgovoren vsak zaposleni, predvsem za tisti del 

procesa, v katerega je vklju�en. Pri tem naj bi vsaka organizacija upoštevala tri klju�na 

na�ela: (a) dose�i �im ve�je zadovoljstvo svojih porabnikov, (b) konstantno izboljševati svoje 

procese in (c) dose�i �im boljše sodelovanje zaposlenih pri uresni�evanju ciljev zastavljene 

kakovosti. 

Obstajajo razli�ne opredelitve in lastnosti kakovosti (Piskar in Dolinšek 2006, 41–42):  

− kakovosten izdelek ali storitev je tista, ki ustreza zahtevam porabnikov, 

− ocena kakovosti izdelka ali storitve je obi�ajno odvisna od cene in stroškov, ki nastanejo 

med uporabo izdelka ali izvedbo storitve,  

− kakovost izdelka ali storitve se izmeri z merjenjem dejavnikov, ki vplivajo nanjo, 

− obstaja ve� dimenzij kakovosti, ki si jih lahko predstavljamo kot poglede iz druga�nih 

zornih kotov na eno in isto stvar,  

− kakovostni izdelki ali storitve na naravno in družbeno okolje ne vplivajo škodljivo, 

− kakovosten izdelek je posledica kakovostnega razvojnega procesa tega izdelka, 

kakovostnih materialov, iz katerih je izdelan, in kakovostnega procesa izdelave, 

− vrhunska storitev zvišuje lojalnost porabnikov, 

− kakovost pomeni prihranek zaradi znižanja stroškov, ki so nastali kot posledica 

neustrezne kakovosti, 

− kakovostna storitev je klju�en na�in za pridobitev konkuren�ne prednosti in za uspešnost. 

V preglednici 1 so razvidne klju�ne razlike med izdelkom in storitvijo.  

Storitve so neotipljive. Prvi�, ker so storitve dejanja, jih porabnik ne more fizi�no otipati. 

Drugi� so razumsko neotipljive, saj si porabnik težko predstavlja njihovo zasnovo (Kajzer 

2008, 12). Pri proizvodnji izdelkov praviloma kon�ni porabnik ne sodeluje neposredno, pri 

storitvi pa je porabnik vpet v izvajanje. Kon�ni porabnik ne sodeluje pri proizvodnem procesu 

neposredno v tovarni, pri storitvah pa porabnik soodlo�a in soustvarja kon�no storitev. Snoj 

(1998, 36) in Poto�nik (2000, 40) trdita, da imajo vse storitve naslednje zna�ilnosti: 

procesnost, neotipljivost in neobstojnost. Tako za izdelke kot za storitve je zna�ilno, da je 

potrebno znanje za proizvodnjo izdelka in znanje za izvajanje storitev.  
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Preglednica 1: Razlike med izdelkom in storitvijo 

Izdelek Storitev 

− Porabnik praviloma ne sodeluje v procesu 
proizvodnje izdelka. 

− Izdelek je prilagojen porabniku, proces je 
prilagojen zaposlenim v proizvodnji. 

− Standardi za izvajanje nadzora in za preverjanje 
kakovosti so zelo natan�no opredeljeni. 

− Variabilnost procesov v proizvodnji je manjša. 

− Prevladuje tehni�no znanje, �ustveni dejavniki so 
manj pomembni. 

− Pri usposabljanju prevladujejo tehni�na in 
tehnološka znanja. 

− Ve�ina zaposlenih v proizvodnji ni v stiku s 
porabnikom. 

− Veliko izdelkov lahko uskladiš�imo. 

− Porabnik pogosto sodeluje v procesu 
izvajanja storitev.  

− Storitev in proces izvajanja storitve sta 
prilagojena potrebam porabnika. 

− Standardi za nadzor in preverjanje 
kakovosti so manj natan�no dolo�eni. 

− Variabilnost procesov pri storitvah je 
ve�ja. 

− �ustveni dejavniki so lahko zelo 
pomembni. 

− V usposabljanje so pogosto vklju�ena 
tudi psihološka znanja. 

− Velik delež zaposlenih je v neposrednem 
stiku s porabnikom.  

− Storitve ne moremo uskladiš�iti. 

Vir: Marolt in Gomiš�ek 2005, 139. 

3.2 Opredelitev storitev 

Koncept storitve je subjektiven in kompleksen, vklju�uje posebne lastnosti. Razli�ni avtorji 

(Mihali� 1999; Kotler 1998; Grönroos 2000; Zeithaml in Bitner 2000) navajajo naslednje štiri 

osnovne zna�ilnosti storitev: 

− neotipljivost (neopredmetenost) – storitve ne moremo otipati, �utiti, videti, slišati ali 

vonjati pred nakupom ali izvedbo. Tako je npr. no�itev neotipljiva, a jo vrednostno 

dolo�ajo prostor in predmeti, ki jo obdajajo. Da bi izvajalci storitev zmanjšali negotovost 

porabnikov, abstraktnim ponudbam dodatno dajejo fizi�ne dokaze, npr. pri takem nakupu 

prejmejo vstopnico, kupon oz. neko potrdilo. Klju�no vlogo pri vrednotenju storitev 

imajo govorice, osebno mnenje, priporo�ila znancev, sorodnikov in prijateljev in mnenja 

vplivnih posameznikov oz. mnenjskih voditeljev; 

− nelo�ljivost izvajanja in porabe – oba procesa potekata hkrati, zato storitve ni mogo�e 

lo�iti od fizi�ne prisotnosti izvajalca storitve ob njeni izvedbi. Porabnik storitve pred 

njeno izvedbo ne more preveriti kakovosti, zato mora poiskati dokaze in znake o njeni 

kakovosti. Pri tem ocenjuje odnos izvajalca, jezikovno in nejezikovno komuniciranje, 

osebno higieno, znanje, strokovnost in podobno. Vsak odnos med izvajalcem in 

porabnikom vpliva na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitve. Zaposleni težko 

nadzirajo kakovost in zagotavljajo njeno stalno raven, še posebej pri delovno intenzivnih 

storitvah. Nelo�ljivost je povezana tudi s takojšnjo izvedbo; 

− spremenljivost (variabilnost) – storitve se v dolo�enem procesu spreminjajo. Ker je v 

procesu izvedbe storitve klju�en �lovek, ni mogo�e vnaprej zagotoviti enake in stalne 

ravni kakovosti storitve. Na izvedbo vplivata izvajalec in porabnik, ista storitev je lahko 
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pri dveh razli�nih izvajalcih v istem podjetju razli�na. Kakovost storitev se spreminja 

glede na razli�ne dejavnike, npr. �lovekovo razpoloženje, osebnostne lastnosti, odnos do 

dela in pri�akovanja porabnika. Ti odnosi vplivajo na dojemanje kakovosti storitve. Za 

zmanjšanje odstopanj v kakovosti morajo podjetja standardizirati in celostno opravljati 

nadzor nad svojimi storitvami ter analizirati zadovoljstvo porabnikov. Spremenljivost 

lahko zmanjšamo tudi z izbiro zaposlenih ter z njihovim usposabljanjem in motiviranjem;  

− kratkotrajnost (minljivost) – konec izvedbe pomeni konec storitve. Storitev, ki še niso 

bile izkoriš�ene, ne moremo prenesti, skladiš�iti ali zamenjati. Ko povpraševanje po 

dolo�enih storitvah ni konstantno, lahko nestalnost storitev povzro�a izvajalcem težave 

pri zagotavljanju zmogljivosti. �e podjetje storitev ne proda, je potencialni zaslužek v 

tistem �asu in prostoru za vedno izgubljen. Tako je npr. soba, ki ni bila zasedena na 

dolo�en dan, naslednji dan za hotel izgubljena in je ni ve� mo� prodati. Zato mora 

podjetje ustrezno na�rtovati storitvene zmogljivosti.  

Poto�nik (2000, 22) dodatno navaja še štiri zna�ilnosti, ki dolo�ajo storitve v hotelirstvu: 

težavnost ugotavljanja in nadzor kakovosti, visoka stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe 

posebnim zahtevam porabnikov ter ustvarjanje osebnih odnosov med porabnikom in 

izvajalcem storitve. Klju�na težava ugotavljanja in nadziranja kakovosti temelji na 

neotipljivosti storitev. Zato porabnik tvega pri nakupu dolo�ene storitve. Ker so pri izvedbi 

storitve klju�ni ljudje, storitev ni stabilna, ampak spremenljiva. Storitev tudi ni mogo�e 

popolnoma poenotiti. Pri ve�ini storitev so uvedeni standardi, ki skušajo poenotiti izvedbo. 

Vsekakor pa je prednost tudi poosebitev storitve, ko je storitev izvedena kot porabnik 

pri�akuje, in v veliki meri dolo�a diferenciacijo ponudbe. Obi�ajno so storitve odvisne od 

izvajal�evega znanja in vedenja, kar zelo vpliva na oceno porabnikovega zadovoljstva. 

Klju�nega pomena je spremenljivost, saj odlo�ilno vpliva na porabnikovo dojemanje 

kakovosti in s tem na zadovoljstvo porabnika.  

3.3 Opredelitev kakovosti storitev 

Ve� kot šestdeset let je od tega, ko so za�eli poglobljeno prou�evati kakovost. Ameri�ani 

Edwards, Juran in Feigenbaum so na za�etku petdesetih let prejšnjega stoletja japonskim 

managerjem predstavili idejo o nadzoru kakovosti in o pozitivnih vplivih uresni�evanja 

filozofije kakovosti. Pred tem je med managerji obstajalo soglasje, da vlaganje v kakovost 

predstavlja nenadomestljive stroške. Ti zagovorniki kakovosti so uspešno spremenili 

prepri�anje z argumentom, da vlaganje v kakovost blaga in storitev lahko prihrani �as in 

denar, zmanjša izgubo, izdelek pa je dostavljen hitreje (Cvikl 2000, 39).  

Ko je pomembnost storitvenega gospodarstva v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

narasla, se je pove�ala tudi potreba po opredelitvi kakovosti storitve. Lovelock (1981, po 

Uran in Conti 2006, 71) piše, da so se v tem �asu tudi za�ele intenzivne razprave o tem, ali 



18 

pristopi, kot sta »potrditev specifikacij« in »sposobnost za uporabo«, niso ustrezni zaradi 

neupoštevanja edinstvenih zna�ilnosti storitev. 

Kotler (1998, 56) se pri opredelitvi kakovosti osredoto�a na stopnjo �lovekovega po�utja, ki 

je posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka ali storitve in osebnimi 

pri�akovanji. V nasprotju z njim Grönroos (2000, 50) trdi, da je kakovost storitve rezultat 

procesa ocenjevanja, ki temelji na primerjavi med zaznavanjem in rezultatom storitev s 

svojimi pri�akovanji. Lovelock in Wright (1999, 239) podata druga�no opredelitev, saj po 

njunem mnenju kakovost obsega želeno stopnjo odli�nosti in nadzor spremenljivosti pri 

doseganju te odli�nosti ob izpolnjevanju porabnikovih zahtev.  

Po Kotlerju (1998, 468) imajo storitvena podjetja tri možnosti za obvladovanje kakovosti 

storitev; te so: (a) vlaganje v izbiro dobrih kadrov in v njihovo izobraževanje, (b) poenotenje 

postopkov izvajanja storitev in (c) spremljanje zadovoljstva porabnikov storitev preko sistema 

predlogov in pritožb, uporabe anket, intervjujev v skupinah in podobno. Dober sistem 

spremljanja zadovoljstva lahko razkrije, na katerih mestih izvajalec ne doseže pri�akovanj 

porabnikov, in ga opozori na nepravilnosti. Pri tem je treba dodati, da je kakovost odvisna 

tudi od številnih dejavnikov, na katere izvajalci nimajo vpliva, kot so sposobnost porabnika, 

da kar se da natan�no predstavi svoje potrebe in želje, sposobnost in želje zaposlenih, da 

porabnikove potrebe zadovoljijo, vklju�enost drugih porabnikov v tem procesu in raven 

zanimanja za dolo�eno storitev.  

Strokovnjaki so si danes soglasni, da kakovost storitev ne predstavlja le zadovoljevanja 

predpisanih norm in standardov. Klju�nega pomena je t. i. celovita kakovost. Izvajalec 

storitve jo mora razviti do take mere, da bo ustrezala potrebam in pri�akovanjem porabnikov. 

Po Kotlerju (1998, 57) mora koncept celovite kakovosti slediti spodnjim na�elom: 

− kakovost storitve ali izdelka se pove�a takrat, ko to zaznajo porabniki, 

− vse dejavnosti podjetja so zavezane kakovosti, ne le kon�na kakovost izdelka ali storitve, 

− kakovost zahteva absolutno predanost zaposlenih, ki je možna samo, �e je osebje 

prepri�ano o kakovosti ter motivirano in usposobljeno, da jo posreduje, 

− visoka kakovost je zahtevana tudi pri dobaviteljih in drugih partnerjih, 

− kakovost je vedno mogo�e še izboljšati,  

− za boljšo kakovost so v�asih nujne tudi velike spremembe,  

− kakovost ni� ne stane,  

− kakovost je nujna, ampak še ne zagotavlja obstoja na današnjih konkuren�nih trgih, 

− usmeritev h kakovosti ne more rešiti slabo zasnovanega izdelka ali storitve. 

Po Langerju (1997, po Uran in Conti 2006, 73) je kakovost storitev kon�ni rezultat 

kombinacije razli�nih dejavnikov, od katerih ima vsak od njih raven donosnosti. Tako navaja, 

da so storitve neotipljivo, edinstveno delo in rezultat zaposlenih, ki komunicirajo s porabniki, 

zato na kakovost vplivajo njihova pri�akovanja in dojemanja. V teoriji lahko najdemo številne 
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opredelitve kakovosti, saj je ta storitve dinami�na, ve�dimenzionalna, edinstvena in hitro 

spreminjajo�a se ocena posameznikov. Langer (1997, po Uran in Conti 2006, 73) tudi 

opozarja, da je kakovost storitev dolo�ena z nasprotujo�imi si in nepredvidljivimi dejavniki.  

V konkuren�ni tekmi je kakovost storitev klju�no sredstvo, s katerim se za svoje mesto na 

trgu borijo storitvena in proizvodna podjetja. Neotipljivost storitev pa izvajalcem onemogo�a, 

da bi zlahka dolo�ili za porabnike najpomembnejše zna�ilnosti svojih storitev in obseg 

zadovoljevanja pri�akovanj porabnikov glede kakovosti (Cvikl 2000, 39).  

Pregled opredelitev kakovosti kaže, da je kakovost opredeljena kot skupek razli�nih 

dejavnikov, ki dolo�ajo kon�no storitev, saj pri oblikovanju kon�nega izdelka ali 

zadovoljnega porabnika sodelujejo razli�ni akterji. Klju�na prvina kakovosti je tudi 

vzpostavitev standardov kakovosti, ki pa jih je v storitveni dejavnosti teže postaviti in 

uresni�iti. 

3.4 Kakovost storitev v turizmu 

Klju�na zna�ilnost turisti�nih izdelkov je, da so proizvedeni in potrošeni isto�asno, za razliko 

od proizvodnje in potrošnje v drugih dejavnostih, kjer sta prostorsko in �asovno lo�eni. Zato 

je doseganje kakovosti na tem podro�ju pravi izziv. Turizem tudi temelji na medosebnem 

odnosu med zaposlenimi in gosti. Zato lahko trdimo, da popolne kakovosti v turizmu nikoli ni 

mo� dose�i. To pomeni, da bodo zaposleni vedno naredili napako. Zato je klju�no, da se 

prepre�i �im ve� napak. Dose�i kakovost pomeni, da je podjetje na poti, ki nima konca, a po 

tej poti mora stopati vsako turisti�no podjetje. Vodstva uveljavljajo programe popolne 

kakovosti, s katerimi skušajo odpraviti pomanjkljivosti in napake ter izboljšati oceno gosta 

glede kakovosti (Avelini Holjevac 1998, po Uran 2004, 13). Naklju�ni gosti hotela bi verjetno 

na vprašanje, kaj je za njih kakovosten hotel, odgovorili, da je to hotel s petimi zvezdicami. 

Toda kakovost ni opredeljena s standardizacijo ali kategorizacijo, v našem primeru s 

kategorijo hotela, temve� je sposobnost izdelka ali storitve, da s svojimi lastnostmi in 

oblikami vpliva na zmožnost zadovoljevanja potreb in želja gostov (Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1988, po Uran 2004, 13). 

Kakovost turisti�ne storitve je treba razumeti kot seštevek vseh storitev, s katerimi 

zadovoljujemo potrebe gosta, da lahko opredelimo kakovost turisti�ne storitve kot njeno 

skladnost s pri�akovanji porabnikov storitev, opozarja Brezov�eva (2000, 127). Porabniki 

ocenjujejo kakovost turisti�nih storitev s petih vidikov, in sicer otipljivosti storitev, 

zanesljivosti izvedenih storitev, odzivnosti, odgovornosti posredovalcev storitev oz. 

zaposlenega osebja, ki ga �utijo do ponudnika storitev, in �ustvenega vživetja v same storitve 

(Cook, Yale in Marqua 1999, 216).  
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Zna�ilnost turisti�nih storitev zahteva, da je treba gostu zagotoviti kakovostno storitev takoj, 

ko jo prejme, saj gost nima možnosti »vrniti« oz. »zamenjati« prejete nekakovostne storitve. 

Prejemnik storitve prav tako ne more »odnesti domov«, dalj �asa ga lahko spremljajo le vtisi, 

podobe in ocene storitve. Zato se je treba zavedati, da lahko nizka kakovost storitve vodi v 

nezadovoljstvo, ki pa ga gosti obi�ajno jasno posredujejo tudi drugim v svojem okolju, kot so 

prijatelji, znanci in sorodniki, ter v obliki pritožbe ponudnikom storitev. Zato lahko izvajalci s 

prizadevanjem za kakovostno storitev zmanjšujejo nezadovoljstvo gostov in širjenje 

negativnih govorice o podjetju in njegovih storitvah (Brezovec 2000, 127). 

Gost obi�ajno od turisti�nega ponudnika pri�akuje le najboljšo možno storitev. Zato si je treba 

prizadevati za storitve brez napak na vseh stopnjah procesa – tehni�nem, funkcionalnem in 

prestižnem delu. Ta usmeritev mora vklju�evati tudi vse lastnosti in dimenzije storitve ter 

proces izvedbe storitve (Uran 2004, 15).  

Na osnovi navedenih teoreti�nih izhodiš� s podro�ja kakovosti storitev in posledi�no 

zadovoljstva porabnikov storitev lahko sklepamo, da imamo dva klju�na deležnika, ki 

sodelujeta pri tem procesu. Na eni strani imamo ponudnike kongresno-konferen�nih storitev, 

na drugi strani pa porabnike, ki te storitve dojemajo na svoj na�in. Ponudniki storitev niso 

samo ponudniki konferen�nih dvoran, kjer se odvijajo ve�ja ali manjša sre�anja, niso le 

ponudniki sodobne tehni�ne opreme, niso le odli�ni gostitelji, ki na dogodku strežejo odli�ne 

jedi in pija�e, ampak so celoten skupek tega. Iz slednjega sklepamo, da povpre�nemu 

porabniku kongresno-konferen�nih storitev želijo ponuditi celovito storitev, nepozabno 

doživetje. Navsezadnje bi lahko rekli, da gre za celovitost storitev in rešitev, ki jih zahteva in 

pri�akuje sodoben kongresno-konferen�ni porabnik. Na drugi strani imamo porabnika 

kongresno-konferen�nih storitev z njegovimi pri�akovanji o destinaciji, potovanju na 

destinacijo, organizaciji sre�anja, namestitvenem delu ter drugih storitvah, ki jih pri�akuje pri 

posameznem dogodku. Gostje dandanes ne želijo na sre�anju le sodelovati in izmenjati 

strokovne in znanstvene dosežke, temve� želijo poleg slednjih doživeti destinacijo v vseh 

pogledih, kot npr.: spoznati kulinariko, kulturo naroda, znamenitosti itd. Ker so porabniki 

najve�krat visoko izobraženi in ker je dokazano, da je dnevna potrošnja še enkrat višja od 

potrošnje povpre�nega turista, lahko sklepamo, da imajo visoka pri�akovanja in zahteve pri 

ponudnikih kongresno-konferen�nih storitev.  

Pomembno je, da ponudniki kongresno-konferen�nih storitev s svojimi storitvami dosežejo 

porabnikova pri�akovanja. �e jih presežejo, pa lahko govorimo o odli�no opravljeni storitvi. 
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4 ZADOVOLJSTVO 

V pogovornem jeziku z besedo zadovoljstvo opišemo neko fiziološko ali psihološko stanje, ki 

se odraža v �utenju porabnika. Beseda zadovoljen je zamenjala besede, kot so vesel, sre�en, 

ali pa kombinacije besed, ki so posledica nekih pozitivnih ob�utkov, �ustev. Prav zaradi tega 

je zadovoljstvo najbolj zaželen kon�ni u�inek tako za porabnike kot tudi ponudnike. 

Zadovoljstvo porabnikov je glavni cilj vsakega hotelirja, saj podjetju prinaša pozitivne koristi.  

4.1 Opredelitev zadovoljstva 

Zadovoljstvo spada med klju�ne dolo�evalce poslovne uspešnosti, informacije o 

porabnikovem zadovoljstvu pa so indikator kakovosti izvedbe dolo�ene storitve. Za uspeh 

podjetja je izjemnega pomena, saj je povezan s krepitvijo pozitivnega stališ�a do dolo�ene 

blagovne znamke in dviga verjetnost, da bo porabnik ponovno kupil isto blagovno znamko 

(Krašna 2005, 16). 

Vedno ve� podjetij se zaveda, da je zadovoljstvo porabnika klju�en dejavnik delovanja 

podjetja, saj podjetje ne more uspeti brez zadovoljnih porabnikov. Oliver (1997, 10) opozarja, 

da je za podjetje zadovoljstvo porabnikov klju�no v lu�i doseganja dolgoro�nega dobi�ka, za 

porabnika pa je zadovoljstvo zaželeno kon�no stanje porabe, ki posameznemu gostu 

zagotavlja potrditev, da se je dobro odlo�il in se izognil morebitnim negativnim posledicam 

slabe odlo�itve. Ker raven zadovoljitve obi�ajno ni vnaprej znana, saj jo dolo�ajo razli�ni 

dejavniki, kot so pretekle izkušnje, �ustva, želje in potrebe, za razliko od zadovoljstva z 

izdelkom lahko izvedba storitve celo presega porabnikova pri�akovanja na na�in pozitivnega 

presene�enja in navdušenja (Oliver 1997, 11–12). 

Študije o zadovoljstvu porabnikov s storitvijo razumejo zadovoljstvo kot kompleksen 

vedenjski proces, ki vklju�uje spoznavne in �ustvene procese. Teorije zadovoljstva so osnova 

za razli�no opredeljevanje zadovoljstva gostov (Tomin Vu�kovi� 2003, po Zabukovec Baruca 

2010, 19): 

− teorija enakovrednosti trdi, da se zadovoljstvo pojavi, ko se izid menjalnega procesa 

pove�a oz. je sorazmeren z vložki, ki jih porabnik vloži v proces menjave; 

− teorija (ne)potrditve pri�akovanj, ki se obi�ajno uporablja v študijah, zadovoljstvo 

definira skozi stopnjo �lovekovega po�utja kot posledico primerjave med zaznanim 

delovanjem izdelka ali izida storitve in osebnimi pri�akovanji. Porabnik oblikuje 

pri�akovanja pred nakupom in jih nato, po nakupu, primerja z dejanskim stanjem. Ta 

pri�akovanja so lahko potrjena (delovanje = pri�akovanje), lahko vodijo do pozitivnega 

odziva (delovanje > pri�akovanje) ali negativnega odziva (delovanje < pri�akovanje) 

pri�akovanj. Te so osnove za oblikovanje zadovoljstva ali nezadovoljstva; 

− teorija zmožnosti delovanja predvideva, da je zadovoljstvo porabnika povezano z 

delovanjem izdelka ali storitve, ki so objektivno izražene; 
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− teorija medsebojnega vpliva dejavnikov trdi, da je izid nakupnega oz. menjalnega procesa 

izražen kot uspeh ali neuspeh. Zadovoljstvo porabnikov dolo�ajo notranji in zunanji 

dejavniki.  

Pizam in Ellis (1999, 328) sta oblikovala širšo opredelitev zadovoljstva s pri�akovanji kot 

standard primerjave. Avtorja trdita, da je zadovoljstvo posameznika z izkušnjo rezultat 

primerjave med izidom in pri�akovanji. Pri�akovanja so spremenljiv notranji standard, ki je 

osnovan na številnih dejavnikih, kot so potrebe, cilji, lastne pretekle izkušnje, izkušnje drugih 

z enakimi ali podobnimi izdelki.  

Po Kotlerju (1998, 40) je zadovoljstvo stopnja �lovekovega po�utja, ki je rezultat primerjave 

med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pri�akovanji. Stopnja 

zadovoljstva je funkcija razlike med zaznanim delovanjem in pri�akovanji. 

Porabnik lahko ob�uti tri splošne stopnje zadovoljstva. (a) Kadar izdelek ne dosega 

pri�akovanj, je porabnik nezadovoljen. (b) Kadar izdelek ustreza pri�akovanjem, je porabnik 

zadovoljen. (c) Kadar izdelek presega pri�akovanja, je porabnik izredno zadovoljen, vesel in 

navdušen. Klju�nega pomena so pri�akovanja, ki nastanejo na osnovi porabnikovih preteklih 

nakupovalnih izkušenj, mnenj prijateljev, sorodnikov in znancev, promocijske dejavnosti 

podjetja (oglaševanje) in promocijske dejavnosti konkurence. Obi�ajno zelo zadovoljni kupci 

niso pripravljeni zamenjati blagovne znamke. Po Kotlerju (1998, 40) veliko zadovoljstvo 

ustvari tako razumsko preferenco kot �ustven odnos do blagovne znamke in s tem zagotovi 

visoko stopnjo kup�eve zvestobe. 

Zadovoljstvo lahko ocenimo samo glede na dolo�en standard, ki temelji na pri�akovanjih kot 

osnovi za primerjavo, na osnovi katere porabnik poda svojo oceno o zadovoljstvu. Na osnovi 

izkušnje oz. po uporabi storitve (ko je poznan u�inek) porabnik oblikuje oceno zadovoljstva. 

Porabnik lahko storitev primerja s svojimi pri�akovanji in jo ovrednoti kot zadovoljivo ali kot 

nezadovoljivo (Oliver 1997, 19). 

Poto�nik (2000, 131) piše, da je zadovoljstvo klju�en dejavnik zaželenih oz. kon�nih 

ponakupnih u�inkov za podjetnike in porabnike. Zadovoljstvo je izid porabnikove ocene 

storitve na osnovi primerjave svojega dojemanja pri�akovanja.  

Na podro�ju turizma se zadovoljstvo nanaša na �ustveno stanje gosta, ko je doživel storitev. 

Na podro�ju hotelirstva je zadovoljstvo gosta skupna ocena gostovih izkušenj z bivanjem v 

hotelu. Splošna ocena gostovega ob�utka zadovoljstva temelji na preseženih pri�akovanjih. 

Pri�akovanja gostov so druga�na in se spreminjajo. Kadar gost ocenjuje kakovost storitve, jo 

vrednoti glede na standard pred izkušnjo s storitvijo, ki je osnova za gostova pri�akovanja, ki 

jih dolo�ajo tudi pretekle izkušnje, ali pa so osnova pri�akovanj govorice in oglaševanje. V 

povezavi s pri�akovanji se razvijejo dolo�ene norme, ki jih utrdijo lastne izkušnje in vplivni 
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dejavniki, ki jih nadzoruje podjetje, kot so zaposleni, cene, promocija in oprema (Lovelock in 

Wright 1999, 88).  

4.2 Pri�akovanja porabnikov 

Pri�akovanja lahko opredelimo kot posameznikova ob�utja o tem, da se bo nekaj zgodilo. Za 

porabnika so nekakšni znanilci, kaj naj bi se oz. kaj se bo zgodilo v postopku menjave. Ta 

opredelitev velja za porabnikova pri�akovanja glede izdelka in storitve. Razlika v 

pri�akovanjih pri storitvah glede na izdelke je, da se pri�akovanja pri storitvah nanašajo ne le 

na to, kaj bo ponudnik storitev porabniku ponudil, ampak se predvsem nanašajo na 

pri�akovanja porabnika o tem, kaj naj bi moral ponudnik ponuditi ter kako naj bi morala biti 

storitev izvedena (Lewis 1995, 58).  

Bateson in Hofman (1999, 26–28) navajata, da obstajajo razli�na pri�akovanja, ki so lahko: 

− napovedi, ki se kažejo v vprašanju, kakšno korist bodo porabniki dobili, �e bodo kupili to 

storitev, 

− ideali, ki se kažejo v vprašanju, kakšno korist bi radi porabniki dobili od storitve, �e bi bil 

svet popoln,  

− izkušnje, ki se kažejo v vprašanju, kaj bi radi porabniki dobili glede na to, da že nekaj 

vedo o tej storitvi, 

− najmanjša sprejemljiva pri�akovanja, ki se kažejo v vprašanju, kaj najmanj porabniki 

pri�akujejo od kupljene storitve, 

− zaslužena pri�akovanja, ki se kažejo v vprašanju, kaj lahko porabniki pri�akujejo od 

storitve v primerjavi s podobnimi storitvami. 

Poto�nik (2004, 127) opozarja, da pri�akovanja niso le objektivna, ampak subjektivna in 

idealna. Prvo lahko opredelimo s povpre�no stopnjo kakovosti glede na znane informacije. Ta 

raven pri�akovanj je tipi�na za ve�ji del porabnikov. Subjektivna pri�akovanja izražajo 

po�utje porabnikov s storitvijo in predstavo, kakšna bi kakovost storitve morala biti. Idealna 

pri�akovanja pa temeljijo na predstavi, kaj se lahko zgodi ob optimalnih pogojih. 

Številnih dejavnikov, ki dolo�ajo porabnikova pri�akovanja, ni mogo�e nadzorovati, a je treba 

poznati dejavnike, ki ta pri�akovanja oblikujejo; to so: cena, razpoložljivost alternativne 

storitve, trženjske dejavnosti podjetja, prejšnje izkušnje porabnika ter njegovo prepri�anje in 

razpoloženje (Poto�nik 2004, 132–133). 

V sliki 1 po Lovelocku in Wrightu (1999, 89–91) predstavljamo dejavnike, ki dolo�ajo 

pri�akovanja s storitvijo.  

Po Lovelocku in Wrightu (1999, 89–91) je želena storitev tista, za katero porabnik upa, da jo 

bo prejel. Za porabnika je to želena raven kakovosti storitve oz. kombinacija tega, v kar 
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porabnik verjame in kar naj bi bilo izvedeno. �etudi bi porabnik rad dobil idealno storitev, 

razume, da podjetja ne zmorejo vedno izvesti najboljše storitve. Zato porabnik vedno znižuje 

raven pri�akovanja, ki jo imenujemo »sprejemljiva storitev« in je najnižja raven, ki jo 

porabnik sprejme, da ni nezadovoljen. »Realno pri�akovana storitev« je raven storitve, ki jo 

porabnik dejansko pri�akuje med izvajanjem storitve in dolo�a raven sprejemljive storitve. 

Izvajanje storitve se seveda vedno spreminja, kot smo že ve�krat zapisali. Obseg, v katerem je 

porabnik pripravljen sprejeti spreminjajo�e se storitve, imenujemo »obmo�je tolerance«. 

Sprejemljiva storitev je najnižja raven, ki jo porabnik še prejme, storitev pod to ravnjo pa pri 

porabniku povzro�a neugodje in nezadovoljstvo. Storitev, ki prekosi želeno raven, pa 

porabnika preseneti, razveseli in povzro�i zadovoljstvo. Želeno raven storitve v glavnem 

dolo�ajo osebne želje, potrebe, med katere lahko uvrstimo družbene, fizi�ne in psihološke 

potrebe porabnika. Ker so storitve neotipljive, porabniki pri ocenjevanju storitev obi�ajno 

uporabljajo razpoložljive informacije (Lovelock in Wright 1999, 89–91).  

V sliki 1 so razvidni dejavniki, ki vplivajo na pri�akovanja v zvezi z želeno storitvijo. Ti 

dejavniki so: osebne potrebe, mnenje o tem, kaj je možno, zaznava drugih možnosti, 

okoliš�ine ter izražene in neizražene obljube, govorice in pretekle izkušnje.  

 

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na pri�akovanja v zvezi s storitvijo 

Vir: Lovelock in Wright 1999, 90. 

Promocijska sporo�ila o storitvah porabniki dobijo prek oglaševanja, osebne prodaje, pogodbe 

in drugih oblik komuniciranja podjetja s porabniki. Izražene obljube so eden izmed redkih 

dejavnikov, ki dolo�ajo pri�akovanja in so povsem pod nadzorom izvajalca storitve. Seveda 

pa morajo biti obljube �im bolj realne, da pri porabnikih ne povzro�ijo razo�aranja. 

Neizražene obljube so tudi dejavnik kakovosti storitve, ki se izražajo skozi otipljivost stvari in 
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cene. Še posebej pomembna je cena, ki je pri neotipljivih storitvah kazalec kakovosti za ve�ji 

del porabnikov. Višja kot je cena in bolj kot je urejeno fizi�no okolje, višja so pri�akovanja 

porabnikov. Klju�no vlogo pri ustvarjanju pri�akovanj imajo tudi govorice, ki delujejo kot vir 

informacij, še posebej pri tistih storitvah, kjer prevladuje izkustvena kakovost. Oceno 

zaželenosti in sprejemljivosti storitve pomembno dolo�ajo tudi mnenja strokovnjakov, ki 

delujejo kot mnenjski voditelji. Porabniki oblikujejo stališ�a o storitvah tudi na osnovi 

preteklih izkušenj, tj. preteklih nakupnih procesov, pretekle porabe ter preteklega stika s 

podjetjem ali njegovo konkurenco (Lovelock in Wright 1999, 89–91). 

Ne smemo pa pozabiti, da oblikovanje pri�akovanj dolo�ajo tudi razmere na ciljnem trgu. Ko 

na trgu ni konkurence in ima porabnik majhno izbiro, so njegova želena pri�akovanja mo�no 

višja od realnih. Kadar pa na trgu vlada velika konkurenca in ima porabnik veliko izbiro, se v 

primeru, ko pri nekem izvajalcu želena pri�akovanja precej presegajo realna, izbere drugega 

izvajalca. Pri�akovanja porabnikov se zvišajo tudi v primeru nepri�akovanih ali izrednih 

razmer oz. ko porabnik že prvi� ni zadovoljen z izdelkom ali storitvijo (Lovelock in Wright 

1999, 89–91).  

Lovelock in Wright (1999, 88) opozarjata, da ni preprostega odgovora na vprašanje, kaj 

porabniki pri�akujejo od storitev. Pri razli�nih storitvah so pri�akovanja porabnikov druga�na, 

prav tako imajo porabniki druga�na pri�akovanja glede izvajalca storitve, �eprav je obseg 

koristi enak. Zaradi spreminjanja pri�akovanj porabnikov morajo izvajalci storitev razumeti, 

kaj stranke od njih oz. njihove ponudbe pri�akujejo. Ko ponudnik ocenjuje kakovost storitve, 

jo vrednoti na osnovi standarda, obstoje�ega pred izkušnjo s storitvijo. Ta t. i. notranji 

standard za presojanje kakovosti je osnova za porabnikova pri�akovanja. Pri�akovanja 

dolo�ajo pretekle izkušnje z dolo�enim izvajalcem storitve, s konkuren�nimi storitvami ali 

podobnimi storitvami iz drugih dejavnosti. Kadar porabniki nimajo ustrezne osebne izkušnje, 

obi�ajno njihova pri�akovanja temeljijo na medosebnih govoricah ali oglaševanju. Porabniki 

razvijejo dolo�ene norme, ki jih okrepijo osebne izkušnje in vplivi drugih dejavnikov, kot so 

oglaševanje, cene, oprema, zaposleni. Te dejavnike pa nadzoruje podjetje. 

4.3 Razlika med kakovostjo in zadovoljstvom 

Pojem kakovosti se pogosto ena�i z zadovoljstvom. Obi�ajno se tudi predpostavlja, da je 

kakovost izdelka ali storitve dovolj za zadovoljstvo porabnika. 

Vendar pa ne smemo ena�iti zaznane kakovosti in zadovoljstva. Porabniki so lahko 

zadovoljni, ker so bila njihova pri�akovanja nižja od dobljene kakovosti, lahko pa so tudi 

zadovoljni z izdelkom ali storitvijo nizke kakovosti, kadar je cena nizka. Visoko zaznana 

kakovost ni vedno združljiva z nizkimi pri�akovanji. Zaznano kakovost moramo razlikovati 

od stališ�. Porabnik ima lahko pozitivno stališ�e do storitve nizke kakovosti, ker je ta poceni, 
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ali obratno, lahko ima tudi slabo stališ�e do visoke kakovosti zaradi previsoke cene storitve 

(Aaker 1991, 86).  

Kakovost in zadovoljstvo nista enaka koncepta, temve� je kakovost eden od vzrokov za 

zadovoljstvo, kot trdijo Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990) ter Oliver (1997). Ker ima 

vsak porabnik lahko razli�na pri�akovanja o dolo�eni storitvi in vsak porabnik tudi druga�e 

zaznava kakovost iste storitve, lahko enaka storitev razli�nim porabnikom sproži razli�no 

raven zadovoljstva.  

Anderson, Fornell in Lehman (1994, 54–55) opozarjajo, da porabnikovo dojemanje kakovosti 

in njegovo zadovoljstvo dolo�ajo tudi razlike med obema pojmoma. Porabniki potrebujejo 

izkušnje za oblikovanje zadovoljstva s storitvijo, kakovost storitev pa lahko zaznajo tudi brez 

izkušenj. Klju�na razlika je naslednja: zadovoljstvo porabnikov s storitvami temelji na 

trenutnih, preteklih in pri�akovanih izkušnjah, kakovost pa na porabnikovem dojemanju 

storitev. Zadovoljstvo porabnikov v glavnem dolo�ajo tudi cena in druge ugodnosti, ki jih 

porabniki prejmejo s storitvijo (Anderson, Fornelli in Lehman 1994, po Podbrežnik 2013, 54–

55). 

Ting Hooi (2004, po Avžner 2009) navede spodnje razlike med kakovostjo storitev in 

zadovoljstvom porabnikov: 

− na presojo kakovosti storitev vpliva samo izvedba storitve, medtem ko na zadovoljstvo 

vplivajo razli�ni, tudi zunanji dejavniki, kot sta razpoloženje ali vreme; 

− ocene kakovosti temeljijo na primerjavi z idealno storitvijo, ocene zadovoljstva temeljijo 

na pri�akovanjih porabnika; 

− kakovost storitev, ki jo zazna porabnik, ni odvisna od njegovih izkušenj z organizacijo, 

medtem ko zadovoljstvo temelji na preteklih izkušnjah; 

− kakovost se dolo�a bolj na osnovi zunanjih vplivov, kot je ugled organizacije, medtem ko 

na zadovoljstvo bolj vplivajo dejavniki, kot so pravi�nost, razo�aranje ali obžalovanje.  

Tudi �as po Lovelocku in Wrightu (1999, po Zabukovec Baruca 2010, 23) spada med 

razsežnosti, ki dolo�ajo razliko med kakovostjo in zadovoljstvom. Zaznano kakovost sta 

opredelila kot kup�evo dolgoro�no in spoznavno oceno podjetja, medtem ko je zadovoljstvo 

kratkoro�en �ustven odziv na dolo�eno izvajanje storitve.  

Po Oliverju (1997, 400–405) kakovost dolo�a zadovoljstvo porabnikov, zadovoljstvo pa 

dolo�a zvestobo porabnikov. Trije klju�ni koncepti – kakovost, zadovoljstvo in zvestoba – pa 

posamezno in skupaj dolo�ajo uspešnost storitvene organizacije. Pri tem je kakovost storitev 

klju�en dejavnik, ki pomembno dolo�a oblikovanje zadovoljstva porabnikov.  

Strokovnjaki na tem podro�ju se tudi sprašujejo, ali zadovoljstvo vodi h kakovosti storitev ali 

kakovost vodi v zadovoljstvo. Po Croninu in Taylorju (1992, 55) je zadovoljstvo nadrejeno 
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kakovosti in je kakovost ena od dimenzij storitev, ki sestavljajo oceno zadovoljstva. 

Žabkarjeva (1999, 58) opozarja, da lahko zadovoljstvo okrepi zaznavo kakovosti, ni pa nujno. 

V preglednici 2 so navedene primerjave med kakovostjo in zadovoljstvom. Primerjava med 

kakovostjo in zadovoljstvom je narejena na dejavnikih, in sicer: potreba po izkušenosti, 

lastnosti/dimenzije, pri�akovanja/standard, spoznavni/�utni procesi in �asovna usmeritev.  

Preglednica 2: Razmerje med kakovostjo in zadovoljstvom 

Primerjava Kakovost Zadovoljstvo 

potreba po izkušenosti ne da 

lastnosti/dimenzije odvisne od zna�ilnosti, po 
katerih se opredeljuje kakovost 

potencialno vse dimenzije ali 
lastnosti izdelka/storitve 

pri�akovanja/standard ideali, odli�nost predvidevanja, norme, potrebe 

spoznavni/�utni procesi predvsem spoznavni procesi spoznavni in �utni procesi 

�asovna usmeritev 
(kratkoro�na/dolgoro�na) 

predvsem dolgoro�na, celotna predvsem kratkoro�na 
(transakcijsko specifi�na) 

Vir: Žabkar 1999, 58. 

Strokovnjaki so soglasni, da ocena zadovoljstva temelji na kakovosti storitev in da sta 

koncepta med seboj povezana (Cvikl 2000, 41). Po Uranovi (2003, 91) je ocena kakovosti 

storitev bolj objektivna od ocene zadovoljstva, ki je razvidna le iz obnašanja porabnikov in 

zato bolj subjektivna. Visoka kakovost se ne ujema vedno z velikim zadovoljstvom in 

obratno. Ocena kakovosti storitev je le ena od dimenzij pri dolo�anju zadovoljstva 

porabnikov, a je treba razumeti posledice, ki jih imajo kakovostne storitve na obnašanje 

porabnikov. 

Pri izpolnjevanju potreb imajo porabniki svoja pri�akovanja o dolo�eni storitvi, pri tem pa je 

zadovoljstvo posledica izpolnitve te potrebe. Zadovoljstvo je porabnikovo �ustveno 

vrednotenje neke storitve. Stopnja zadovoljstva je odvisna od zaznane kakovosti storitve in 

pri�akovanja. Kadar storitev ne dosega pri�akovanj, porabnik ni zadovoljen. Kadar storitev 

dosega pri�akovanje, je porabnik zadovoljen, ko storitev presega pri�akovanja, pa je porabnik 

zelo zadovoljen. Zadovoljni porabniki pa vplivajo tudi na poslovno uspešnost podjetja, ki je 

posledica ve�je porabe, višje stopnje zvestobe, ve�je tolerance ob napakah, višjega ugleda 

podjetja ter pripravljenosti porabnikov priporo�iti hotel (oz. storitev) potencialnim 

porabnikom.  

Visoka stopnja kakovosti opravljene storitve pomeni za porabnika ve�je zadovoljstvo. Koristi, 

ki jih kakovost in zadovoljstvo porabnika prinašata podjetju, pa podjetja silijo k njihovemu 

vsakodnevnemu spremljanju in merjenju. Podjetje bo le s poznavanjem porabnikovih 

pri�akovanj, potreb in želja lahko svojo ponudbo storitev približalo in jih tako zadovoljilo.  
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5 METODE ZA MERJENJE KAKOVOSTI STORITEV IN ZADOVOLJSTVA 

PORABNIKOV 

Cvikl (2000, 42) ugotavlja, da obstajajo številni modeli kakovosti storitev, kar je posledica 

velike raznolikosti storitev. Med znanstveniki na podro�ju merjenja kakovosti ne obstaja 

soglasje o vplivih dejavnikov na kakovost storitev. Obstajata dve osnovni skupini modelov. 

Prva vklju�uje tiste, ki se koncentrirajo na porabnikovo vrednotenje kakovosti pred nakupom 

oz. pred izvajanjem storitve. Druga vklju�uje modele, ki se osredoto�ajo na ocenjevanje 

potenciala posameznih dejavnikov storitvenega poteka in vrednotenje izbranih zna�ilnosti 

storitvenega poteka.  

Najpogosteje sre�ujemo predvsem štiri modele kakovosti storitev, in sicer 

Meyer/Mattmüllerjev model (Meyer in Mattmüller 1987), Grönroosov model (1984), model 

SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988) in Müllerjev model (1993). Vsi 

omenjeni modeli skušajo dolo�iti dejavnike, ki bistveno vplivajo na kakovost storitev, a je 

med njimi najbolj uspešen model SERVQUAL, katerega klju�na prednost je v vnaprej 

pripravljenem konceptu merjenja kakovosti storitev preko natan�no oblikovanega vprašalnika, 

ki ga lahko z manjšimi dopolnitvami uporabimo za mnoge vrste storitev. 

Meyer/Mattmüllerjev model se osredoto�a na prejemnikovo pripravljenost za sodelovanje v 

trenutkih interakcije s ponudnikom storitve. Grönroosov model poudarja tri klju�ne prvine 

vrednotenja kakovosti storitev: podoba podjetja, kakovost procesa in kakovost rezultata. 

Müllerjev model se osredoto�a na vplive notranjih dejavnikov (npr. poznavanje izdelka) in 

zunanjih dejavnikov (npr. cena storitve) na prejemnikovo vrednotenje kakovosti storitev 

(Cvikl 2000, 42). 

5.1 SERVQUAL model 

Instrument SERVQUAL, ki meri kakovost storitve na strani porabnika, so razvili trije 

znanstveniki – Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 1988, 1990, po Uran in Conti 2006, 

97). Ti avtorji opredeljujejo visoko kakovost storitve, ko izvedba storitve potrdi ali preseže 

vnaprejšnja pri�akovanja. Tudi oni izhajajo iz predpostavke, da so storitve manj oprijemljive 

kot izdelki, zato so tudi dimenzije, na katerih porabniki oblikujejo svoja pri�akovanja, 

razli�ne. Izvedli so kvalitativne raziskave, na podlagi katerih so izoblikovali razli�ne 

dimenzije. Statisti�ne analize so pokazale visoko povezanost med temi dimenzijami. Zato so 

združili med seboj podobne dimenzije v pet dimenzij, imenovanih z angleško kratico 

»RATER«: 

− reliability (zanesljivost): meri zmožnost natan�nega izvaja storitev, zlasti tako, kot je bilo 

obljubljeno; 

− assurance (zagotovitev): meri znanje, vljudnost in prijaznost zaposlenih ter njihovo 

sposobnost, da pri porabnikih povzro�ijo ob�utek zaupanja; 
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− tangibles (udobnost, fizi�ni dokazi, oprijemljivost): meri fizi�ne zna�ilnosti prostorov, 

opreme in videz osebja; 

− empathy (empatija): meri pazljiv pristop na osebni ravni, individualnost storitve in videz 

osebja; 

− responsiveness (odzivnost): meri pripravljenost pomagati porabnikom in nuditi takojšnjo 

storitev.  

Med zgoraj navedenimi dimenzijami je klju�na zanesljivost, saj je nezanesljiva storitev slaba 

storitev, tudi �e so ostale zna�ilnosti pozitivne, saj nezanesljiva storitev pri porabniku sproži 

domnevo, da podjetje ni sposobno (primerno) in zato izbere drugega. 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 1988, 1990, po Uran in Conti 2006, 97) so opredelili 

kakovost kot sposobnost zadovoljevanja pri�akovanj gosta. Dolo�ili so tudi pet razkorakov, ki 

so lahko vzrok nezadovoljive kakovosti storitev. Razkorak razumejo kot razliko med 

porabnikovimi pri�akovanji in njegovim zaznavanjem storitve. Po njihovem mnenju opisi 

razkorakov omogo�ajo podjetjem dolo�iti morebitne težave in napake. Klju�en je peti 

razkorak, ki je posledica ostalih štirih razkorakov in moramo, �e ga želimo odpraviti, 

odpraviti ali vsaj korenito zmanjšati ostale razkorake. Pet razkorakov je (Zabukovec Baruca 

2010, 25): 

− prvi razkorak je razlika med pri�akovanji porabnikov o storitvi in zaznavi managementa; 

obi�ajno je posledica pomanjkljivega razumevanja porabnikovih želja in pri�akovanj;  

− drugi razkorak je razlika med zaznavo managementa in dolo�itvijo kakovosti storitve; 

nastane takrat, ko management ne razume dobro, kakšna so porabnikova pri�akovanja, in 

zato kakovosti storitev ne dolo�i na ustrezni ravni; 

− tretji razkorak je razlika med dolo�itvijo kakovosti storitve in dejansko ponujeno 

kakovostjo storitve; porabnik ne bo deležen kakovostne storitve zaradi slabo opravljene 

storitve zaposlenih; 

− �etrti razkorak je razlika med dejansko storitvijo in komunikacijo porabnika; porabnik si 

ustvari pri�akovanja na osnovi tržnega komuniciranja; ta razkorak meri skladnost 

kakovosti storitve, ki je obljubljena, z dejansko nudeno storitvijo; 

− peti razkorak je razlika med dejansko in zaznano kakovostjo storitve, ki je posledica 

predhodnih razkorakov.  

Za zagotovitev kakovosti moramo po mnenju Shoemakerja in Lewisa (1999, 354–356) 

odpraviti predvsem prve tri razkorake. Razlogi za nastanek teh razkorakov so: 

− neprimerna usmerjenost k trženjskim raziskavam (podjetje porabnikov sistemati�no ne 

anketira o njihovih potrebah, željah in pri�akovanjih), 

− pomanjkanje komunikacije navzgor med managementom in porabnikom ter med 

managementom in kontaktnim osebjem (ni mehanizma za prenos informacij), 

− premajhna osredoto�enost na odnose (management bolj zanima iskanje novih porabnikov 

kot skrb za dolgoro�ne odnose s sedanjimi porabniki). 
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Prvi razkorak lahko odpravimo z neformalnim medosebnim pogovorom s porabniki in tako, 

da prisluhnemo, kaj se porabniki pogovarjajo med seboj in z zaposlenimi. Managerji pogosto 

napa�no mislijo, da sami dovolj dobro poznajo porabnike. Vodstvo hotela na primer misli, da 

si porabniki želijo udobno in veliko sobo, a si ti želijo predvsem dodatnih hotelskih storitev, 

saj malo �asa preživijo v sobi. Kot je težko razumeti vedenje porabnikov na splošno, je težko 

razumeti vedenje porabnikov pri storitvah. Obi�ajno ta razkorak vodi v druge napake (Krašna 

2005, 26). 

Drugi razkorak izhaja iz težave, da porabnikove potrebe ni mogo�e takoj pretvoriti v 

dimenzije kakovosti storitve. Za podjetje vsaka dimenzija predstavlja problem, ko ga želi 

pretvoriti v opise oz. specifikacije kakovosti. Ta je lahko oblikovana z vidika stranke ali z 

vidika podjetja. Klju�nega pomena je, da se ta dva vidika povežeta med seboj. Izvajalec 

storitve v�asih zavestno oblikuje proces storitve napa�no. Tako npr. vodstvo hotela v�asih ve, 

kaj želi gost, vendar tega zaradi razli�nih razlogov ne upošteva, npr. predhodna poravnava 

ra�una za poslovneže (Bateson in Hoffman 1999, 344). Ta razkorak lahko odpravimo s 

sestavo na�rta storitve, ki kot zemljevid vizualizira izvajanje storitve (Shoemaker in Lewis 

1999, 355). Uporabna je za dolo�itev stikov med podjetjem in porabniki ter služi kot osnova 

za oblikovanje natan�nih opisov delovanja sistema in kontaktnega osebja. Zaposleni lahko 

npr. prejmejo navodilo, naj porabnike sprejemajo z o�esnim stikom, nasmehom in odprto 

gestikulacijo, a je vprašanje, kako lahko taka navodila prispevajo k celostnemu vtisu o 

kakovosti. Zaradi tega nekateri managerji ne sprejemajo merjenja kakovosti in menijo, da za 

podjetje ni uporabno. 

Tretji razkorak temelji na izvedbeni ravni, ki se kaže tako, da tistega, kar je management 

na�rtoval, osebje ne izvaja. Klju�na je premajhna motiviranost osebja, ki je obi�ajno posledica 

neustreznega razmišljanja managementa, ki ne vidi povezave med zvestobo porabnikov in 

zadovoljstvom zaposlenih ter med zadovoljstvom zaposlenih in dobi�kom. Podjetja, ki 

zadržijo najve� porabnikov, imajo tudi najmanjšo fluktuacijo osebja (Shoemaker in Lewis 

1999, 355). Za odpravo tega razkoraka Zeithaml in Bitner (1996, po Shoemaker in Lewis 

1999, 355) svetujeta: 

− zaposliti ustrezne ljudi, 

− priskrbeti podporni sistem, 

− pripraviti zaposlene, da bodo izvajali kakovostne storitve, 

− obdržati le najboljše zaposlene. 

�etrti razkorak Bateson in Hoffman (1999, 344) imenujeta »razkorak obljub«. Podjetje v 

oglasih obljubi storitev, ki je porabnik ne dobi. Oglaševanje in drugi na�ini promocijskega 

komuniciranja tudi v veliki meri dolo�ajo porabnikova pri�akovanja, pomembna pri 

zaznavanju kakovosti posamezne storitve. Tako lahko prevelike obljube pove�ajo 

porabnikova pri�akovanja in zmanjšajo zaznano kakovost storitev, �e te niso izvedene na 

obljubljeni ravni. 
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Že prej smo omenili, da je klju�na vrzel med želeno in še sprejemljivo izvedbo storitve 

obmo�je tolerance. �e je kakovost storitve nižja od postavljene spodnje meje, se pri 

porabniku pojavi razo�aranje in nezadovoljstvo, �e pa izvedba presega pri�akovanja 

porabnika, lahko povzro�i navdušenje in zadovoljstvo. Pomembno je, da se podjetje trudi 

izvajati storitve v obmo�ju tolerance (Zeithaml in Bitner 2000, 80–81).  

V sliki 2 lahko vidimo model SERVQUAL, kjer je navedenih tudi vseh pet razkorakov, ki so 

predhodno opisani.  

 

Slika 2: SERVQUAL model 

Vir: Zeithaml, Parasuraman in Berry 1990, 90. 

SERVQUAL model vklju�uje dva dela, ki ju sestavlja 22 trditev o kakovosti storitev: otipljivi 

deli storitve, zanesljivost izvedbe storitve, odzivnost osebja storitvene organizacije, 

ustvarjanje zaupanja pri porabnikih in pozornost do njih. Na vsako trditev se odgovarja 

dvakrat. Prvi del meri pri�akovanja porabnikov, njegovi rezultati prinašajo uvid v mnenja 

porabnikov o odli�ni storitveni organizaciji, tj. porabnikova pri�akovanja. Drugi del meri 

zaznavanja porabnikov o dejansko izvedenih storitvah, tj. zaznana storitev (Hoffman in 

Bateson 2006, 346–350). Uporablja se Likertova sedemstopenjska ocenjevalna lestvica, za 

merjenje pri�akovanj uporabljajo trditve od »sploh ni pomembno« do »zelo je pomembno«, 

za merjenje zaznavanj pa od »se povsem strinjam« do »se povsem ne strinjam«. Meritve 

kakovosti storitev se kažejo v primerjavi rezultatov pri�akovanj z rezultati zaznavanj. Ta 
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primerjava omogo�a oceno glede relativne pomembnosti posameznih dimenzij. Rezultati 

managerju omogo�ajo ustrezno izbrati usmeritev podjetja, da ne izgublja energije za 

izboljšave, ki porabnikom niso pomembne, in spozna problemati�na podro�ja.  

Klju�na prednost instrumenta SERVQUAL je visoka stopnja prakti�nosti in velika 

prilagodljivost za merjenje kakovosti razli�nih storitev (Ladhari 2009, po Podbrežnik 2013, 

36).  

Prednosti takšnega pristopa SERVQUAL po O'Neillu (2001, 159) so: 

− jasen prikaz, kako podjetje opravlja svoje delo v o�eh porabnikov na individualni in 

skupinski ravni; to vodstvo lahko s pridom uporabi;  

− identifikacija prednostnih potreb, želja, pri�akovanj gostov tako, da podjetje ugotovi, kaj 

je najbolj pomembno v o�eh gostov; te informacije dobimo na osnovi primerjave 

posameznih dimenzij; 

− omogo�a, da podjetje postavi pri�akovane standarde izvedbe, jih vpelje in posreduje 

osebju na vseh ravneh; 

− razkrije obstoj dolo�enega razkoraka med porabniki in izvajalci ter tako pomaga, da se 

izboljšave osredoto�ijo na odpravljanje razkorakov.  

Obstajajo seveda tudi slabosti SERVQUAL modela. Po mnenju Poto�nika (2000, 106) ta 

model ne upošteva dveh meril, ki sta klju�ni za porabnikovo oceno storitve: ne upošteva 

izvedbe storitve, ki bi jo porabnik bolj zanesljivo ocenil, �e bi primerjal postopek izvedbe in 

kon�no zaznavo o opravljeni storitvi, in ne upošteva povezave med ceno in kakovostjo 

storitve, saj porabnik, ki pla�a ve�, pri�akuje tudi boljšo storitev. 

Meta analiza uporabe merilnega orodja v prvih dvajsetih letih njegove uporabe, ki jo je 

izvedel Ladhari (2009, po Podbrežnik 2013, 36), je pokazala, da je SERVQUAL najboljši 

instrument za merjenje zaznane kakovosti storitev.  

5.2 Implementacija SERVQUAL modela pri ponudnikih kongresno-konferen�nih 

storitev 

Za empiri�no raziskavo, s katero smo želeli raziskati kakovost kongresno-konferen�nih 

storitev v skupini Union hoteli, smo potrebovali veljavno in široko uporabno orodje za 

merjenje. Za metodo SERVQUAL smo se odlo�ili na osnovi ugotovitev Landharija (2009, 

172), ki pravi, da je model SERVQUAL trenutno najboljši model za merjenje zaznane 

kakovosti storitev. Avtorji modela, Parasuraman, Teithaml in Berry, so sestavili 

standardizirani vprašalnik, s katerim je mogo�e preveriti stopnjo porabnikovega zadovoljstva 

z opravljeno storitvijo. V vprašalniku sta za vsako od dvaindvajsetih klju�nih sestavin na 

voljo dve trditvi; prva se nanaša na pri�akovanja porabnikov, druga pa na doživeto kakovost 

storitve.  
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Z vprašanji, ki smo jih oblikovali v anketnem vprašalniku, smo pripravili nabor spremenljivk, 

s katerimi smo ugotavljali veljavnost postavljenih hipotez. Vprašanja, ki smo jih uporabili, 

smo prilagodili oz. spremenili tako, da so ustrezala tematiki prou�evanih storitev. Dejavniki 

kakovosti so opisani z dvaindvajsetimi trditvami, s katerimi je opredeljenih pet razsežnosti oz. 

dimenzij kakovosti, ki so:  

− fizi�ni izgled, ki predstavlja lokacijo, videz prostorov, sodobno tehni�no opremo in 

zaposlene; 

− zanesljivost, ki predstavlja sposobnost služb, da zanesljivo in natan�no opravijo 

obljubljene storitve; 

− odzivnost osebja, ki predstavlja pripravljenost pri reševanju nastalih problemov, pomo� 

porabnikom in pravo�asne storitve; 

− zaupanje, ki predstavlja znanje in vljudnost zaposlenih, ki vzbujajo zaupanje pri 

porabnikih, 

− empatija, ki predstavlja skrb in pozornost do vsakega posameznega porabnika. 

Razsežnost fizi�ni izgled sestavljajo štiri trditve, s katerimi smo ocenjevali primernost 

kongresno-konferen�nih prostorov in inventar, tehni�no opremo, primernost gostinskih 

storitev in urejenost zaposlenih. V razsežnosti zanesljivost je pet trditev, s katerimi smo 

ocenjevali zmožnosti ponudnikov, da zanesljivo in natan�no izvedejo obljubljene storitve. V 

razsežnost odzivnost so bile vklju�ene štiri trditve, s katerimi smo ocenjevali hitrost izvajanja 

storitev in nudenja pomo�i porabnikom. V razsežnosti zaupanje so štiri trditve, s katerimi smo 

ocenjevali znanje in vljudnost hotelskega osebja, ki je tudi pogoj, da jim lahko porabniki 

kongresno-konferen�nih storitev zaupajo. V razsežnosti empatija smo ocenjevali, kako se 

osebje posve�a svojim porabnikom, ali osebje razume želje porabnikov in ali ravna v njihovo 

korist.  

5.3 Druge metode za merjenje kakovosti storitev 

Uran in Conti (2006, 88–89) opozarjata, da mora biti spremljanje zadovoljstva porabnikov 

osredoto�eno na dejavnosti, ki bodo razkrile težave ali napake. Rezultati teh dejavnosti 

morajo biti merljivi, objektivni in uporabni. Ponudniki kongresno-konferen�nih storitev 

uporabljajo razli�ne kvalitativne in kvantitativne metode za zbiranje podatkov. Obi�ajno 

uporabljajo kombinacijo opazovanja in komunikacijske tehnike. Kvalitativne metode 

vklju�ujejo poglobljene intervjuje, skupinske intervjuje, igranje vloge porabnika in 

opazovanje. �eprav so te metode subjektivne, zagotavljajo poglobljen vpogled, kako 

razmišlja posamezen porabnik. Kvantitativne metode, kot so ankete, zbirajo podatke na 

osnovi vnaprej dolo�enih odgovorov in so zato bolj objektivne, njihove rezultate pa lahko 

posplošimo.  
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Ford in Bach (1997, po Uran in Conti 2006, 89) sta popisala ve�ino metod, ki so na razpolago 

managerjem. Opisala sta njihove prednosti in slabosti. Povzetek teh metod je podan v 

preglednici 3. 

Preglednica 3: Metode zbiranja podatkov 

Metode  Glavne prednosti  Glavne slabosti  

opazovanje managementa brez neprijetnosti za gosta  prisotnost opazovalca lahko 
vpliva na na�in izvršitve storitve  

povratna informacija od 
zaposlenih  

poznavanje procesa in težav pri 
izvajanju storitve 

pristranskost zaposlenih  

anketni listi za pripombe (v 
sobah, na mizah) 

mnenje porabnikov  nanašajo na ekstreme  

ankete, poslane po pošti  sposobnost zbiranja zanesljivih in 
reprezentativnih podatkov 

�asovni zamik in u�inek na 
spomin  

intervjuji na lokaciji  podrobna informacija porabnika  reprezentativnost vzorca  

telefonski intervjuji  reprezentativen in zanesljiv vzorec 
ciljne skupine porabnikov 

neprijetnost za porabnika  

tehnika kriti�nega incidenta  identifikacija, kaj je sporno za 
porabnika 

nizka stopnja vrnjenih odgovorov  

modeli nepotrjevanja povedo, v katero smer usmeriti 
izboljšave 

administracija 

intervjuji s ciljnimi 
skupinami  

bogati z informacijami  identifikacija simptomov  

skriti gosti  konsistentni in nepristranski  stroški  

Vir: Uran in Conti 2006, 89. 

5.3.1 Opazovanje managementa 

Opazovanje managementa je po Fordu in Bachu (1997, po O’Neill 1997, 167) ena izmed 

najbolj enostavnih in najcenejših tehnik, namenjenih ocenjevanju kakovosti storitev v 

turisti�ni industriji. Tehnika je enostavna, saj temelji na tem, da si managerji vzamejo �as in 

opazujejo ter analizirajo dnevne interakcije v podjetju ali na destinaciji. Klju�na ugodnost je v 

tem, da obravnava trenutne, obstoje�e težave in vzroke gostovega nezadovoljstva, ki jih je 

treba odpraviti. Opazovalci morajo natan�no poznati svoje delo in delo v podjetju, kar jim 

omogo�a, da zaznajo težave in vzroke zanje. Druga prednost je, da prevladujo�i del 

opazovanja poteka, ne da bi gost o tem kar koli vedel. Obi�ajno vodstva v procesu opazovanja 

spoznajo, pod kakšnimi pritiski delajo zaposleni, ki so v stiku z gosti. Klju�na pomanjkljivost 

opazovanja so številna eti�na vprašanja v povezavi z vdiranjem v zasebnost posameznika. 

Opazovanje zahteva tudi veliko �asa in znanja, ki je povezano s specializiranim 

izobraževanjem, ki je drago. Podjetja obi�ajno obvestijo zaposlene in goste, da so opazovani z 

namenom izboljšanja kakovosti storitev. Posledi�no lahko zaposleni ob�utijo psihološki 

pritisk in slabše izvajajo delo.  
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5.3.2 Povratne informacije od zaposlenih 

Informacije, ki jih posredujejo zaposleni, so lahko zelo dober vir informacij, saj se velik del 

zaznavanja porabnika o kakovosti storitev nanaša na interakcijo med izvajalcem in 

porabnikom. Klju�ni dejavnik uspeha podjetja so zaposleni. Številni gosti se radi pogovarjajo 

z zaposlenimi tudi o kakovosti storitev. Pri tem je pomembno tudi, da gosti lažje govorno 

izrazijo svoje mnenje kot pisno. Koristi takšnega pristopa so dvojne: težave gostov se 

razrešujejo na licu mesta, še preden gost zapustil destinacijo ali organizacijo, kar pozitivno 

vpliva ne le na gosta, ampak tudi na moralo zaposlenih, saj so pozitivno rešili situacijo. Pri 

tem morajo vodje upoštevati, da so zaposleni »selektivni« z resnico, kar pomeni, da ne 

povedo vsega, ampak sami presodijo, kaj bi vodja lahko izvedel in �esa ne. Veliko hotelirjev 

spodbuja zaposlene, da zbirajo informacije od gostov na formalen in/ali neformalen na�in, na 

primer ob pla�evanju ra�una ali odjavljanju iz hotela. Zbrane informacije lahko zbirajo na 

dnevni ali tedenski ravni. Vendar se je nanje treba odzvati nemudoma, da so v pomo� vodstvu 

(Uran in Conti 2006, 90). 

5.3.3 Intervjuji 

Uran in Conti (2006, 91) navajata, da so intervjuji ena od najmanj uporabljenih, a najbolj 

u�inkovitih tehnik, s katerimi lahko pridobimo vpogled v porabnikovo razumevanje kakovosti 

storitev. Takšni intervjuji imajo to�no dolo�eno strukturo in sledijo natan�no dolo�enemu 

besedilu. Njihova prednost je, da ponujajo veliko informacij, obenem pa gostu ponudimo 

ob�utek, da je za podjetje pomemben in da se podjetje trudi zagotoviti dobro po�utje, 

blagostanje gosta in kakovostno storitev. Najve�ja težava te tehnike so stroški in �as za 

izvedbo teh intervjujev, saj so intervjuji dolgotrajni. Tudi na ta na�in vdiramo v zasebnost 

gostov. Zato dolo�ena podjetja uporabljajo to tehniko le v dolo�enem obdobju ali intervjuvajo 

le dolo�eno ciljno skupino. V nekaterih hotelih povabijo goste na medosebni pogovor z 

vodjem takrat, ko se izkaže, da potrebe gostov niso bile zadovoljene. Na tak na�in dobi vodja 

priložnost, da oceni gostovo nezadovoljstvo. Oseben pristop je lahko tudi ena od možnih 

strategij diferenciacije na trgu. Obstajajo tudi skupinski intervjuji oz. intervjuji s ciljnimi 

skupinami, ki so relativno poceni, naenkrat zajamemo ve�je število gostov, obenem pa lahko 

ugotovitve hitro uporabimo. Vodje tako lahko spremljajo sam potek pogovora, da dobijo 

ob�utek, kaj gosti menijo in kako to povedo. Z intervjuji s ciljnimi skupinami lahko 

prepoznamo tiste zna�ilnosti kakovosti storitev, ki so pomembne za naše goste, ali pa lahko 

omejimo koncepte tako, da v kasnejši študiji postavljamo prava vprašanja. Namen takih 

intervjujev je pripraviti goste, da poglobljeno razpravljajo o tem, ali je organizacija sposobna 

zadovoljiti njihove potrebe. Zavedeti se moramo skupinske dinamike, saj lahko odgovor 

enega �loveka v skupini sproži odgovore in vprašanja pri drugih. Zato je pomembno, da 

oseba, ki vodi intervju, pozna skupinsko dinamiko. Taki intervjuji so uporabni, ker ne 

vklju�ujejo porabnikov le pri prepoznavanju težave, ampak tudi pri iskanju rešitev zanje 

(Uran in Conti 2006, 91). 
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5.3.4 Kriti�na situacija 

Kriti�ni dogodki so po mnenju Lovelocka, Pattersona in Walkerja (1po Uran in Conti 2006, 

92) tehnika, katere namen je pridobiti tiste podrobnosti glede storitev oz. dogodkov, ki so za 

porabnika izjemni oz. ga najbolj razveselijo in navdušijo ter najbolj razo�arajo. V intervjuje 

so vklju�eni zaposleni in gosti. Dogodki so zatem popisani, analizirani, velik pomen pa je 

pripisan tudi razkritju kriti�nih dogodkov. Tehnika je po mnenju Hopa in Muhlemana (1977, 

po Uran in Conti 2006, 92) uporabna, ker omogo�a razkritje dolo�enih zna�ilnosti storitve, ki 

pomembno vplivajo na porabnika, in ker lahko ugotovitve uporabimo pri oblikovanju nove 

storitve tako, da upoštevamo za porabnike pomembne zna�ilnosti. 

Pri tej tehniki stranke ne odgovarjajo na vnaprej postavljena vprašanja, ampak sami 

predstavljajo dogodke, ki so si jih v �asu bivanja v hotelu najbolj zapomnile (Uran in Conti 

2006, 91).  

5.3.5 Anketa o zadovoljstvu 

Anketa je obi�ajna in pogosta tehnika pridobivanja podatkov v obliki vprašalnikov. 

Vprašalniki so gostom ponavadi na voljo v hotelskih sobah, lahko jih tudi prejmejo po pošti. 

Danes prevladuje spletno anketiranje. Z anketami pridobljene informacije se lahko oceni in 

ugotovi zadovoljstvo gostov na ve� na�inov (Zabukovec Baruca 2010, 31): 

− z ocenjevalnimi lestvicami, ki merijo stopnjo zadovoljstva gostov s posamezno storitvijo, 

− z odkrivanjem razkoraka med pri�akovano in dobljeno ravnjo izvedene storitve, 

− z izra�unom indeksa zadovoljstva pri posameznih dimenzijah storitev in z izra�unom 

skupnega indeksa zadovoljstva.  

Anketni vprašalniki so strukturirani, kar pomeni, da so v njih vnaprej podani odgovori. 

Obi�ajno porabniki ocenijo stopnjo kakovosti posameznih lastnosti storitve z vnaprej 

dolo�eno lestvico. Zaželena je skupna ocena zaznane kakovosti storitev. Na koncu 

vprašalnika je pogosto vprašanje z odprtim odgovorom, kjer lahko gosti vpišejo mnenje, ki ni 

bilo upoštevano pri vklju�enih vprašanjih. Klju�na prednost ankete je enostavnost zbiranja 

podatkov, hkrati pa je to poceni metoda pridobivanja informacij. Z vprašalniki se lahko 

razkrijejo težave, za katere hotelirji niti niso vedeli, in tudi izpostavijo ponavljajo�e se napake 

v izvajanju storitev. Klju�na pomanjkljivost takih vprašalnikov je nizka stopnja izpolnjevanja 

in vra�anja, kar pomeni, da je malo vprašalnikov izpolnjenih. Izpolnjevanje je prostovoljno, 

tako da se porabniki obi�ajno zanje ne zmenijo. V ve�ini primerov anketiranci navajajo 

odgovore, kot na primer »navdušen«, »zelo zadovoljen« ali »dolgo�asno«, tako, da zbrani 

podatki verjetno ne predstavljajo splošnega ob�utka oz. ravni zadovoljstva porabnikov. Druga 

klju�na težava je �asovni dejavnik, saj so podatki analizirani na tedenski ravni, ko so obi�ajno 

                                                 
1 Primarni vir ni naveden. 
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gosti že zapustili hotel in še preden se je njihova pritožba obravnavala ali uspešno razrešila. 

Druge slabosti zbiranja podatkov so tudi, da se komentarji in pripombe porabnikov obi�ajno 

nanašajo na ekstreme, vprašalniki so lahko neprijetni za porabnike. Za vprašalnike, ki so bili 

poslani in jih porabnik izpolni po dolo�enem �asu, lahko pride do t. i. »u�inka na spomin«, saj 

porabnik lahko neobjektivno ocenjuje izvedene storitve.  

Vedno ve�ji pomen koncepta kakovosti storitev je spodbudil razvoj in uporabo serije bolj 

natan�nih raziskovalnih tehnik, s katerimi merimo porabnikovo zaznano kakovost storitev v 

turisti�ni industriji. Ve�ina teh bolj natan�no izoblikovanih kvantitativnih študij je uporabila 

paradigmo »potrjevanja–nepotrjevanja«, ki skuša razkriti odnos med porabnikovimi 

pri�akovanji pred dejansko izvedbo storitve in po njej, saj temelji na primerjavi izvedbe 

storitve z lastnimi pri�akovanji. Ta pri�akovanja posledi�no predstavljajo osnovo, na kateri 

podjetje gradi zadovoljstvo gostov (Uran in Conti 2006, 91). 

5.3.6 Skriti gost ali namišljeno nakupovanje 

Poznamo tudi metodo neposrednega preverjanja kakovosti storitev in zadovoljstva z 

namišljenim nakupovalcem, ki se imenuje tudi skriti gost. Obi�ajno podjetje najame 

namišljene nakupovalce, ki igrajo vlogo porabnikov storitev podjetja. Po izkušnji poro�ajo o 

slabih in dobrih izkušnjah pri koriš�enju storitev. Takšni skriti gosti lahko povzro�ijo tudi 

nesoglasja z namenom, da bi ugotovili, kako dobro se zaposleni odzivajo v konfliktnih 

situacijah. Po Poto�niku (2004, 133–135) lahko namišljeni nakupovalci s�asoma postanejo 

preve� kriti�ni in opozarjajo tudi na tiste plati storitev, ki niso pomembne za povpre�nega 

porabnika. Po Kotlerju (1998, 42) je pri tem pomembno, da se vodilni delavci vsakega 

podjetja sami postavijo v vlogo porabnika in skušajo ugotoviti, kako poteka prodaja storitev v 

podjetju ter tudi pri konkurenci. Ena izmed tehnik je telefonsko poizvedovanje. Tako lahko 

vodilni delavci telefonirajo v lastno podjetje, sprašujejo in se pritožujejo, da bi ugotovili, kako 

se zaposleni odzivajo in vodijo telefonske razgovore ter razrešujejo razli�ne situacije. 
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6 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV S KONGRESNO-

KONFEREN�NIMI STORITVAMI V PODJETJU UNION HOTELI, D. D. 

Na turisti�nem trgu vlada visoka raven pri�akovanj. Ker so porabniki bolj izobraženi kot pred 

desetletji, imajo dostop do številnih informacij in izbirajo med obsežno ponudbo možnosti 

preživljanja prostega �asa (Bhat 2012). Zahtevni gosti zahtevajo kakovostne storitve, ki 

morajo biti merljive, redno preverljive ter stalno izboljšane. Zato mora vodstvo turisti�nega 

podjetja dobro poznati pri�akovanja porabnikov, saj mu to lahko pomaga pri dvigu kakovosti 

turisti�ne storitve (Akbaba 2006). Strinjamo se z Berryjem, Zeithamlom in Parasuramanom 

(1990), da so gosti sodniki kakovosti turisti�ne storitve in da ima lahko turisti�no podjetje 

sloves, da izvaja kakovostne storitve, le, �e stalno dosega njihova pri�akovanja. 

V nadaljevanju poglavja bomo predstavili hotele v okviru podjetja Union hoteli, d. d., njihove 

kongresno-konferen�ne kapacitete ter potek raziskave, ki smo jo opravili v tem podjetju. 

Predstavljen je tudi anketni vprašalnik, s katerim smo opravili raziskavo zadovoljstva.  

6.1 Predstavitev podjetja Union hoteli, d. d. 

Podjetje Union hoteli, d. d., oz. skupina Union hoteli združuje štiri ljubljanske hotele: Grand 

hotel Union, Grand hotel Union Business, Hotel Lev in Central hotel. Skupno nudi skupina 

574 elegantno opremljenih namestitvenih kapacitet in 30 konferen�nih dvoran ter seminarskih 

salonov s sodobno tehni�no opremo. Vsi hoteli spadajo v skupino štirizvezdi�nih hotelov. V 

�asu anketiranja je Hotel Lev spadal v kategorijo petih zvezdic.  

Grand hotel Union, ki stoji na privilegirani osrednji lokaciji v bližini starega mestnega jedra, 

je najve�ji kongresni hotel v Ljubljani. Hotel, zgrajen leta 1905 v secesijskem slogu, združuje 

eleganco in dolgoletno tradicijo uspešnih prireditev ter obiskov pomembnih gostov. 

Grand hotel Union je za�el delovati leta 1905 kot prvi moderni hotel v Ljubljani. V 

secesijskem slogu ga je zasnoval hrvaški arhitekt Josip Vancaš, ki je poznal dunajsko 

arhitekturo. Zgrajen je bil izjemno hitro, in sicer v 18 mesecih. Otvoritev je bila slovesna in je 

trajala kar sedem dni. Trinadstropni secesijski hotel ima poleg izjemne dekorativne zunanjosti 

tudi bogato okrašeno notranjost, ki je v glavnem ohranjena do danes. Grand hotel Union je bil 

eden pomembnejših hotelov v tem delu Evrope, predvsem pa južno od Prage in Dunaja. 

Obsegal je 87 sob, sodobno restavracijo, kavarno, veliko koncertno dvorano, kegljiš�e in ve� 

salonov za slavnostne prireditve. Takrat je imel hotel tudi za tisti �as izjemne novosti, kot so 

dvigalo, centralna kurjava in telefon. V tistem �asu je hotel postavil standarde za prihodnje 

hotele (Union hoteli 2014). Leta 1968 je bil zgrajen prizidek, leta 1979 pa še sosednji Holiday 

Inn – danes Grand hotel Union Business (Union hoteli 2014), s �imer so se hotelske 

kapacitete znatno pove�ale. Hotel je dobil moderno kuhinjo in novo restavracijo ter 

prenovljen t. i. Unionski vrt (Union hoteli 2014). Grand hotel Union je pomembno vplival na 
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politi�no in družabno življenje v Ljubljani in širše. Leta 1979 je gostil igralca in režiserja 

Orsona Wellesa, leta 1999 bivšega ameriškega predsednika Billa Clintona s soprogo, leta 

2002 tibetanskega duhovnega vodjo Dalai Lamo, leta 2008 pa Njeno veli�anstvo Kraljico 

Elizabeto II. s soprogom (Union hoteli 2014).  

Ponos Grand hotela Union je �udovita Unionska dvorana, ki ji je prenova v letu 2002 vrnila 

njen prvotni sijaj. Unionska dvorana sprejme do 800 udeležencev, hotel pa poleg nje ponuja 

dodatne prostore v kar 20 drugih dvoranah in funkcijskih prostorih, ki so primerni za 

organizacijo kongresov, poslovnih sre�anj ter banketnih dogodkov. 

Grand hotel Union ima danes 173 hotelskih sob, devet apartmajev in dvanajst hotelskih 

stanovanj ter najve�ji konferen�ni center v Ljubljani.  

Grand hotel Union Business ima 127 hotelskih sob in šest apartmajev. Poleg udobnih in lepo 

opremljenih sob hotel nudi še razli�ne savne, fitnes in bazen. 

Hotel Lev je bil zgrajen leta 1964 na mestu, kjer je stala priznana gostilna Pri levu. Z 

namenom ohranitve tradicije so hotel poimenovali Lev. Pridobil si je položaj mestnega, 

poslovnega hotela in hotela s konferen�nimi zmogljivostmi v regiji. Po dobrih tridesetih letih 

delovanja je bila podpisana pogodbo s hotelsko verigo Inter Continental. Hotel Lev je do leta 

2001 deloval v mednarodno priznani verigi, leta 2002 pa je pridobil pet zvezdic in tako postal 

prvi hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani, leta 2014 pa je prešel v kategorijo hotelov s štirimi 

zvezdicami (Union hoteli 2014). Hotel Lev ima 157 hotelskih sob in 16 apartmajev. Poleg 

udobnih in lepo opremljenih sob hotel nudi devet kongresno-konferen�nih dvoran. 

Central hotel je najmanjši hotel v skupini Union hoteli. Ima 71 udobnih sob in tri apartmaje 

ter seminarsko dvorano. 

6.2 Kongresno-konferen�ne storitve v posameznih enotah podjetja 

Grand hotel Union skupaj z Grand hotelom Union Business je najve�ji hotelski konferen�ni 

center v Ljubljani. Skupaj ima 21 konferen�nih dvoran s skupno velikostjo ve� kot 3000 m², 

ki sprejmejo od 10 do 850 udeležencev. Dvorane so primerne za vse vrste sre�anj, od manjših 

kongresov, konferenc, simpozijev, seminarjev, do gala prireditev, sprejemov, porok itd. Letno 

organizira preko 800 doma�ih in tujih sre�anj (Union hoteli 2014). Pregled dvoran in njihovih 

kapacitet je opisan v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Preglednica dvoran Grand hotel Union in Grand hotel Union Business 

Dvorana Velikost (m2) Sprejem Kino Razred Banket 

Unionska dvorana 504 800 850 390 390 

Preddverje 282 350 / / / 

Steklena dvorana I, II, III 263 300 270 216 180 

Bela dvorana I, II, III 250 300 270 198 190 

Vrtna dvorana 239 300 260 216 180 

Modri salon 132 200 180 80 90 

Srebrni salon I, II 118 150 120 64 70 

Rde�i salon 84 100 75 36 36 

Zeleni salon 86 80 40 20 58 

Banketna dvorana 71 90 80 36 40 

Zahodni salon 50 55 48 36 30 

Salon Orhideja 126 160 140 70 60 

Salon Iris 89 100 75 36 40 

Salon Vrtnica 70 80 40 20 40 

Zlati salon 36 30 / / 12 

Salon Lotos 36 30 / / 12 

Vir: Union hoteli 2014. 

Hotel Lev ima skupaj osem konferen�nih dvoran s kapaciteto od 10 do 500 oseb v skupni 

velikosti dobrih 740 m². Dvorana Karantanija, ki je najve�ja dvorana in se nahaja v pritli�ju 

hotela, sprejme do 500 gostov. Njena zasnova omogo�a razdelitev na štiri dele in prilagoditev 

številu udeležencev in naravi razli�nih dogodkov, od konferenc do sprejemov in praznovanj, 

kot so poroke. V 13. nadstropju ima hotel šest sejnih sob in salonov, ki so primerni za do 70 

oseb. Ti prostori omogo�ajo organizacijo razli�nih vrst dogodkov, kot so sestanki. Te 

omogo�a tudi sejna soba v medetaži hotela (Union hoteli 2014). Dvorane z njihovo kapaciteto 

so navedene v preglednici 5. 

Preglednica 5: Razpoložljive dvorane Hotela Lev 

Dvorana Velikost (m2) Sprejem Kino Razred Banket 

Karantanija I, II, III, IV 378 500 360 150 220 

Grad 84 70 70 40 40 

Ljubljanica 69 50 50 30 40 

Center 65 50 50 36 40 

Triglav 58 40 40 24 24 

Rožnik 39 / / / 12 

Park 39 30 30 24 16 

Lucija 11 / 10 / 6 

Vir: Union hoteli 2014. 

Naslednji hotel v okviru skupine Union hoteli je Central hotel, ki ima eno seminarsko 

dvorano, imenovano Emona. Njena postavitev omogo�a, da se lahko s pomi�nimi stenami 
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spremeni v tri manjše dvorane, ki so primerne za razli�ne manjše dogodke, kot so seminarji, 

delavnice, novinarske konference, predstavitve, sprejemi in pogostitve. Te dvorane lahko 

sprejmejo od 10 do 100 oseb. V preglednici 6 je prikazana kapaciteta dvorane. 

Preglednica 6: Razpoložljive dvorane Central hotela 

Dvorana Velikost (m2) Sprejem Kino Razred Banket 

Emona I, II, III 142 120 110 80 90 

Vir: Union hoteli 2014. 

6.3 Potek raziskave 

V tem podpoglavju bomo predstavili namen in cilje empiri�ne raziskave, metodo zbiranja 

podatkov, oblikovanje vprašalnika, raziskovalni vzorec in metode analize podatkov.  

6.3.1 Namen in cilji empiri�ne raziskave 

Namen empiri�ne raziskave je analizirati kakovost kongresno-konferen�nih storitev ter 

posledi�no ugotoviti pri�akovanja in zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih 

storitev s pomo�jo uporabe modela SERVQUAL na primeru skupine Union hoteli ter podati 

predloge za prakso glede na izide iz raziskave. 

Cilji empiri�ne raziskave so: 

− z empiri�no raziskavo izmeriti pri�akovanja in zadovoljstvo porabnikov s storitvami v 

skupini Union hoteli, 

− ovrednotiti model SERVQUAL na primeru storitev v skupini Union hoteli, 

− ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo porabnikov v skupini Union hoteli, 

− ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na nezadovoljstvo porabnikov v skupini Union hoteli, 

− podati predloge za prakso glede na izide iz raziskave. 

Empiri�ni raziskovalni del naloge je sestavljen iz šestih faz, in sicer: 

− oblikovanje anketnega vprašalnika, 

− preverjanje veljavnosti anketnega vprašalnika, 

− priprava podatkov o ciljni populaciji, 

− zbiranje podatkov, 

− analiziranje podatkov, 

− na osnovi zbranih podatkov oblikovanje in predstavitev ugotovitev.  

Prva faza raziskovanja vklju�uje izdelavo anketnega vprašalnika oz. merskega instrumenta. 

Izhodiš�e za pripravo vprašalnika je bilo 22 trditev, ki v modelu vrzeli kakovosti storitev 

pojasnjujejo pet dimenzij kakovosti storitev (Zeithaml, Parasuraman in Berry 1990, 20–26).  
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V drugi fazi raziskovanja smo preverjali veljavnost anketnega vprašalnika. Sprva je bil 

izveden strokovni pregled, nato pa smo izvedli še pilotsko testiranje vprašalnika.  

V tretji fazi raziskovanja smo izbrali podatke o ciljni populaciji. To so bili porabniki 

kongresno-konferen�nih storitev v dolo�en obdobju.  

V �etrti fazi raziskovanja smo s spletnim anketiranjem porabnikov kongresno-konferen�nih 

storitev v skupini Union hoteli zbirali podatke.  

V peti fazi raziskovanja smo analizirali zanesljivost anketnega vprašalnika in izvedli 

statisti�no analizo podatkov. Uporabili smo razli�ne statisti�ne metode. Kot osnovno orodje 

za izvedbo kvantitativne analize smo uporabili SPSS (angl. Statistical Package for Social 

Sciences), ki je statisti�ni program za raziskovanje v družboslovju. 

V zadnji, šesti fazi raziskovanja smo dobljene rezultate analizirali in jih interpretirali. 

6.3.2 Metoda zbiranja podatkov 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, kot jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe (2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili anketni vprašalnik 

po metodi merilnega instrumenta SEVQUAL, ki smo ga spremenili oz. prilagodili tako, da 

ustreza raziskavi kakovosti storitev in zadovoljstva porabnikov kongresno-konferen�nih 

storitev in ga opisujemo v naslednjem poglavju. 

Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje glavnega direktorja delniške družbe Union 

hoteli. 

Anketni vprašalnik smo izdelali v elektronski obliki. Povezavo do e-vprašalnika smo skupaj s 

spremnim dopisom z osebno predstavitvijo, namenom anketiranja in zagotavljanja 

anonimnosti v anketi posredovali organizatorju posameznega poslovnega dogodka v skupini 

Union hoteli.  

6.3.3 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo se opirali na teoreti�na izhodiš�a magistrske 

naloge in na merilni instrument ugotavljanja kakovosti storitev SERVQUAL,2 ki so ga razvili 

in izpopolnjevali Zeithaml, Berry in Parasuraman (1985 in 1988). Merilni instrument 

SERVQUAL se je za ugotavljanje kakovosti storitev uveljavil na širokem podro�ju 

                                                 
2 Merilni instrument SERVQUAL je namenjen merjenju velikosti vrzeli kakovosti storitev – 
ugotavljanje razlik med pri�akovano in zaznano kakovostjo storitev (Zeithaml, Parasuraman in Berry 
1990). 
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storitvenih dejavnosti, kot so ban�ništvo, zavarovalništvo, turizem, telekomunikacije ipd. 

(Asubonteng, McCleary in Swan 1996, po Ladhari 2009).  

Izviren anketni vprašalnik po metodi SERVQUAL obsega 22 vprašanj, ki vklju�ujejo vseh 

pet dimenzij kakovosti (fizi�ni izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in empatija). 

Razdeljen je na vprašanja glede pri�akovane kakovosti storitev porabnikov ter na vprašanja, 

ki nam dajo odgovor glede na prejete oz. zaznane storitve. Za vsako vprašanje je uporabljena 

Likertova lestvica strinjanja z ocenami od 1 do 7, kjer 1 pomeni se popolnoma ne strinjam in 

7 se popolnoma strinjam. Izviren anketni vprašalnik smo predstavili v preglednici 7. 

Za potrebe naše raziskave smo zgornji anketni vprašalnik spremenili tako, da smo lahko z 

njim ugotavljali veljavnost postavljenih hipotez. Razlike med izvirnim in našim 

spremenjenim vprašalnikom so predvsem pri vprašanjih, s katerimi merimo odzivnost in 

empatijo. V prilagojenem anketnem vprašalniku nismo uporabili nikalnih trditev, ampak 

trdilne. Pri trditvah, kjer smo merili zanesljivost, smo se v prilagojenem anketnem 

vprašalniku bolj osredoto�ili na storitve po posameznih oddelkih podjetja kot na splošne 

storitve celotnega podjetja.  

Naš prilagojeni anketni vprašalnik zaprtega tipa (priloga 1) je sestavljen iz treh delov.  

Prvi del anketnega vprašalnika je sestavljen iz 22 trditev, s katerimi smo merili pri�akovanja 

porabnikov kongresno-konferen�nih storitev – kakšna naj bi bila po mnenju anketiranih oseb 

odli�na kakovost kongresno-konferen�nih storitev. Anketirane osebe so za ocenjevanje v tem 

delu imele na voljo sedemstopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico, kjer je ocena 1 

pomenila, da zapisana trditev za anketirane osebe sploh ni pomembna, ocena 7 pa, da je 

zapisana trditev za anketirane osebe zelo pomembna. V prvem delu vprašalnika smo vklju�ili 

vprašanje, s katerim so anketirane osebe ocenjevale pomembnost petih dimenzij kakovosti 

kongresno-konferen�nih storitev: 

− Fizi�ni izgled predstavlja lokacijo podjetja, videz prostorov, videz tehni�ne opreme ter 

urejenost zaposlenih. 

− Zanesljivost predstavlja natan�nost zaposlenih, da opravijo obljubljene storitve v 

dogovorjenih �asovnih okvirih.  

− Odzivnost predstavlja takojšnjo pripravljenost zaposlenih za reševanje nastalih težav, 

nudenje pomo�i ter opravljanje storitev kar se da hitro.  

− Zaupanje predstavlja znanje in vljudnost zaposlenih, ki s tem vzbujajo zaupanje. 

− Empatija predstavlja skrb in pozornost zaposlenih do vsakega posameznega porabnika. 

Med zgornjimi petimi dimenzijami kakovosti kongresno-konferen�nih storitev so anketirane 

osebe razporedile skupaj 100 to�k (skupna vsota je morala znašati 100 to�k) – vsako 

dimenzijo so to�kovale glede na pomen, ki ga posamezni dimenziji pripisujejo. 
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Preglednica 7: Izviren anketni vprašalnik po metodi SERVQUAL 

    Pri�akovana storitev Zaznana storitev 

1 
F

iz
i�

ni
 iz

gl
ed

 
Podjetje mora imeti sodobno opremo. XYZ ima sodobno opremo 

2 Fizi�ni izgled podjetja mora biti vizualno 
privla�en.  

Fizi�ni izgled XYZ je vizualno privla�en.  

3 Zaposleni morajo biti primerno oble�eni in 
�isti. 

XYZ ima zaposlene, ki so primerno 
oble�eni in �isti.  

4 Videz storitev podjetja mora biti v skladu z 
obljubljeno storitvijo.  

XYZ ima storitve, ki jih obljublja. 

5 

Z
an

es
lj

iv
os

t 

Ko podjetje obljublja, da naredi nekaj v 
dolo�enem �asu, mora to tudi storiti. 

Ko XYZ obljublja, da nekaj stori v 
dolo�enem �asu, to tudi naredi. 

6 �e imajo stranke kakšne težave s podjetjem, 
mora to nemudoma nuditi pomo� in 
poskrbeti, da se po�utijo varne. 

Ko imaš težavo s XYZ, ti ta nemudoma 
nudi pomo� in ti da ob�utek varnosti.  

7 Podjetje mora biti zaupanja vredno. Podjetju XYZ lahko zaupaš. 

8 Storitve mora zagotoviti v obljubljenih 
�asovnih okvirih. 

XYZ zagotavlja storitve v obljubljenem 
�asovnem roku.  

9 Dogovorjene stvari mora imeti pravilno 
zabeležene. 

XYZ ima pravilno zabeležene 
dogovorjene stvari. 

10 

O
dz

iv
no

st
 

Ne sme se pri�akovati, da podjetje obvesti 
stranko o tem, kdaj bodo storitve izvedene.  

XYZ ne obvesti natan�no, kdaj bodo 
storitve izvedene. 

11 Ni razumno pri�akovati takojšnje 
razpoložljivosti zaposlenih v podjetju.  

Od zaposlenih v XYZ niste dobili 
takojšnjega odziva. 

12 Zaposlenim v podjetju ni treba biti vedno na 
voljo za pomo� strankam. 

Zaposleni XYZ niso vedno na voljo za 
pomo� strankam. 

13 Normalno je, da so zaposleni preve� 
zaposleni, da bi zlahka izpolnjevali zahteve 
strank.  

Zaposleni XYZ so vedno prezaposleni, da 
bi se odzvali na zahteve odjemalcev. 

14 

Z
au

pa
nj

e 

Stranke lahko zaupajo v zaposlene podjetja.  Lahko zaupate zaposlenim v XYZ.  

15 Stranke bi se morale po�utiti varno v 
komuniciranju z zaposlenimi v podjetju. 

Po�utite se varno v komuniciranju z 
zaposlenimi v podjetju XYZ. 

16 Zaposleni morajo biti prijazni. Zaposleni v XYZ so prijazni.  

17 Zaposleni morajo imeti dovolj znanja za 
opravljanje svojih nalog pravilno. 

Zaposleni v XYZ nimajo ustreznega 
znanja za pravilno opravljanje svojih 
nalog.  

18 

E
m

pa
ti

ja
 

Ne sme se pri�akovati od podjetja, da 
individualno pristopi k stranki.  

XYZ ne usmerja individualne pozornosti 
do vas.  

19 Ne sme se pri�akovati od zaposlenih, da bodo 
namenili osebno pozornost strankam.  

Zaposleni v XYZ ne usmerjajo osebne 
pozornosti do vas.  

20 Absurdno je pri�akovati od zaposlenih, da 
vedo, kaj stranka potrebuje. 

Zaposleni v XYZ ne poznajo potreb 
strank.  

21 Absurdno je pri�akovati od podjetja, da bo 
imelo najboljši interes do strank.  

XYZ nima najboljših interesov za 
zadovoljitev strank.  

22 Ne sme se pri�akovati, da poslovni �as 
podjetja ustreza vsem strankam. 

XYZ nima ustreznega delovnega �asa za 
vse stranke.  

Vir: Oliveira 2009, 10. 
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Drugi del vprašalnika je bil sestavljen prav tako iz 22 trditev, s katerimi smo merili 

zaznavanja porabnikov o kakovosti kongresno-konferen�nih storitev, ki jih skupina Union 

hoteli v resnici ponuja. Anketirane osebe so za ocenjevanje v tem delu imele na voljo 

sedemstopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico, kjer je ocena 1 pomenila, da se anketirane 

osebe z zapisano trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 7 pa, da se anketirane osebe z zapisano 

trditvijo popolnoma strinjajo.  

V tem delu vprašalnika smo vklju�ili vprašanje, s katerim so anketirane osebe ocenjevale 

pomembnost petih razlogov za odlo�itev (pretekle izkušnje, prijaznost in strokovnost 

zaposlenih, kategorizacija hotela, opremljenost prostorov s sodobno tehni�no opremo, 

velikost dogodka). Med teh pet razlogov so anketirane osebe prav tako razporedile skupaj 100 

to�k (skupna vsota je morala znašati 100 to�k) – vsak razlog so to�kovale glede na 

pomembnost, ki ga posameznemu razlogu za odlo�itev pripisujejo. V drugi del vprašalnika 

smo vklju�ili tudi vprašanje o stopnji zadovoljstva po oddelkih (prodajni oddelek, gostinski 

oddelek, tehni�ni oddelek, gospodinjstvo, recepcija) in skupno stopnjo zadovoljstva 

anketiranih oseb.3  

V tretjem delu anketnega vprašalnika smo poleg štirih demografskih vprašanj (spol, starost, 

izobrazba, vrsta porabnikov) vklju�ili še devet dodatnih vprašanj. Z njimi smo želeli 

ugotoviti, v katerem hotelu v okviru skupine Union hoteli so anketirane osebe organizirale 

dogodek, koliko udeležencev je bilo na tem dogodku prisotnih, koliko dogodkov so porabniki 

v tem hotelu organizirali v zadnjih dveh letih, kako so bili porabniki zadovoljni s storitvami, s 

katero storitvijo so bili še posebej zadovoljni, s katero storitvijo niso bili zadovoljni, predloge 

za izboljšavo storitev, ali imajo porabniki namen ponovno organizirati dogodek v tem hotelu, 

ali bodo priporo�ili hotel drugim ter drugo.  

Vprašalnik smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomo�jo osmih naklju�no 

izbranih oseb iz vrst hotelskega osebja vseh treh hotelskih enot v okviru skupine Union hoteli 

– med t. i. skrbniki oz. prodajniki kongresno-konferen�nih storitev v skupini Union hoteli, ki 

smo jih poskusno anketirali. Težav z razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, 

zato ga nismo ve� spreminjali. 

Anketni vprašalnik smo opremili tudi s spremnim dopisom, v katerem smo poleg osebnih 

podatkov predstavili namen in cilje naše raziskave. Izpostavili smo pomembnost vloge vseh 

anketirancev, da sodelujejo pri nadaljnjem razvoju kakovosti kongresno-konferen�nih 

storitev. Na koncu spremnega dopisa smo navedli povezavo na spletno anketo. Poleg 

spremnega dopisa smo oblikovali tudi zahvalo za odzivnost in sodelovanje. Anketni 

                                                 
3 Anketirane osebe so za ocenjevanje stopnje zadovoljstva imele na voljo sedemstopenjsko Likertovo 
ocenjevalno lestvico, kjer je ocena 1 pomenila, da se anketirane osebe z zapisano trditvijo ne strinjajo, 
so zelo nezadovoljne, ocena 7 pa, da se anketirane osebe z zapisano trditvijo popolnoma strinjajo, so 
zelo zadovoljne. 
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vprašalnik s spremnim dopisom in z zahvalo je bil za potrebe anketiranja doma�ih in tujih 

porabnikov oblikovan v slovenskem in angleškem jeziku.  

Anketni vprašalnik smo oblikovali v spletnem okolju. S takim na�inom anketiranja smo se 

izognili pristranskosti, ki bi lahko nastala pri osebnem stiku med raziskovalcem in anketirano 

osebo. Odlo�ili smo se za uporabo spletne ankete tudi glede na dejstvo, da je elektronska 

pošta priro�no in sodobno komunikacijsko orodje. Takšno zbiranje podatkov pomeni tudi 

prihranek �asa in stroškov. Anketiranje smo izvedli med slovenskimi in tujimi organizatorji 

sre�anj v to�no dolo�enem obdobju. Vsakega organizatorja nekega sre�anja v skupini Union 

hoteli smo po kon�anem dogodku vljudno prosili, da izpolni anketni vprašalnik, ki smo mu ga 

poslali po elektronski pošti. Po koncu vsakega sre�anja je navada vsakega prodajnika 

kongresno-konferen�nih storitev, da stranko oz. porabnika, s katero je sre�anje organizirala, 

vpraša, kako je bila zadovoljna s storitvami v izbranem hotelu ter o njenih pripombah, 

predlogih. Ob tem smo vsakega organizatorja sre�anja, ki je organiziral dogodek v izbranem 

hotelu skupine Union hoteli, povabili k izpolnitvi našega anketnega vprašalnika. Enak na�in 

je bil izveden tako za slovenske organizatorje sre�anj kot tudi za tuje organizatorje. Za 

oblikovanje anketnega vprašalnika, distribucijo, zbiranje in obdelavo podatkov smo uporabili 

spletno orodje 1KA. Izbrani ponudnik omogo�a poleg enostavnega prenosa podatkov v bazo 

tudi sprotno pregledovanje podatkov ter avtomatski prikaz poro�il tabel in grafikonov.  

Zanesljivost anketnega vprašalnika (priloga 2) kot instrumenta merjenja razli�nih vidikov 

kakovosti kongresno-konferen�nih storitev v hotelu, merjena z 51 vprašanji, je bila testirana s 

Cronbachovim indeksom �, ki znaša 0,966, kar potrjuje visoko zanesljivost anketnega 

vprašalnika (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 159). Ve�ja kot je vrednost Cronbachove 

� (razpon od 0 do 1), bolj je vprašalnik zanesljiv.  

Konstruktno veljavnost anketnega vprašalnika smo preverili s faktorsko analizo (uporaba 

metode glavnih osi brez rotacije faktorjev). S faktorsko analizo prou�ujemo medsebojne 

odvisne spremenljivke, ki jih nato združimo v nove faktorje oz. spremenljivke. Iz priloge 3 je 

razvidno, da prvi faktor pojasnjuje 36,3 % variance – merski instrument je veljaven, �e prvi 

faktor pojasni ve� kot 20 % variance (�agran 2004). 

6.3.4 Raziskovalni vzorec 

Populacija, med katero smo izvedli raziskavo, so bili slovenski in tuji organizatorji sre�anj v 

skupini Union hoteli, ki so v obdobju od septembra 2013 do marca 2014 vsaj enkrat 

organizirali sre�anje oz. koristili kongresno-konferen�ne storitve v izbranih hotelih: Grand 

hotel Union, Hotel Lev ter Central hotel. Grand hotel Union in Grand hotel Union Business 

smo vodili kot en hotel, saj se hotela držita skupaj in sta med seboj povezana oz. delujeta kot 

ena enota in imata enotne oz. skupne službe (prodaja, gostinstvo, gospodinjstvo, tehni�no-

vzdrževalna služba itd.). Hotel Lev in Central hotel imata isti vodstveni management, vendar 
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pa delujeta samostojno, kar pomeni, da imata svoje gostinstvo, gospodinjstvo, tehni�no-

vzdrževalno službo, recepcijo, prodajo.  

V omenjenem terminu je bilo v vseh treh hotelih organiziranih 321 sre�anj, kar pomeni, da je 

bilo povabljenih za izpolnitev anketnih vprašalnikov tudi toliko slovenskih in tujih 

organizatorjev sre�anj v skupini Union hoteli. Vrnjenih smo prejeli 168 anketnih 

vprašalnikov. Ker je bilo devet vprašalnikov nepopolno izpolnjenih, smo jih iz raziskave 

izklju�ili. Tako v nadaljevanju prikazujemo rezultate analize za 159 v celoti izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov (50,5 % odzivnost), kar je zadostna podlaga za nadaljnjo statisti�no 

obdelavo in analizo. 

6.3.5 Opisna statistika  

Ženske so izpolnile 109 vprašalnikov (68,6 %), moški pa 50 vprašalnikov (31,4 %). 

Povpre�na starost anketirane osebe je bila 38,6 let. Najmlajša anketirana oseba je bila stara 22 

let, najstarejša pa 66 let. Najve� anketiranih oseb ima visokošolsko strokovno/univerzitetno 

izobrazbo (70; 44,0 %), najmanj anketiranih oseb pa ima kon�an podiplomski študij (26; 

16,4 %). Ostali podatki so razvidni v preglednici 8. 

Preglednica 8: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor   % 

Spol Moški 50 31,4 

 Ženski 109 68,6 

Starost Min 22 let  

 Max 66 let  

 Povpre�na starost 38,6 let  

Izobrazba Srednješolska 31 19,5 

 Višješolska 32 20,1 

 Visokošolska strokovna, univerzitetna 70 44,0 

 Podiplomska (magisterij, doktorat) 26 16,4 

Porabniki Doma�i 155 97,5 

 Tuji 4 2,5 
 

Glede na razporejenost sre�anj po posameznih hotelih skupine Union hoteli ugotavljamo, da 

je bilo najve� anketnih vprašalnikov izpolnjenih za Grand hotel Union, sledi mu Hotel Lev ter 

nato Central hotel. Takšna razporeditev je povsem logi�na, saj ima najve� dvoran Grand hotel 

Union (21), nato Hotel Lev (8) ter najmanjše število dvoran Central hotel (3). Število sre�anj 

po hotelih je predstavljeno v preglednici 9.  
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Preglednica 9: Število sre�anj po posameznih hotelih 

V katerem hotelu ste organizirali dogodek? Št. izpolnjenih vprašalnikov Delež v % 

Grand hotel Union 86 54,1 

Hotel Lev 52 32,7 

Central hotel 21 13,2 

Skupaj 159 100,0 
 

Po številu udeležencev na sre�anjih je najve� takih, kjer je bilo prisotnih do 50 udeležencev, 

sledijo jim sre�anja z med 52 in 99 udeleženci, nekaj manj pa je sre�anj, na katerih je bilo 

prisotnih ve� kot 100 oseb. Število udeležencev na sre�anjih je predstavljeno v preglednici 10. 

Preglednica 10: Število udeležencev na sre�anju po posameznih hotelih 

Koliko udeležencev skupno je bilo prisotno na vašem dogodku? Št. dogodkov Delež v % 

Do 50 udeležencev 89 56,0 

Med 51 in 99 udeležencev 37 23,3 

Nad 100 udeležencev 33 20,8 

Skupaj 159 100,0 
 

Glede števila sre�anj, ki jih je organiziral en porabnik v zadnjih dveh letih, pa je bilo najve� 

tistih, ki so sre�anje organizirali prvi�, najmanj pa tistih, ki so organizirali že ve� kot šest 

sre�anj. Podatke o tem prikazujemo v preglednici 11. 

Preglednica 11: Število organiziranih sre�anj na porabnika  

Koliko dogodkov v tem hotelu ste organizirali v zadnjih dveh letih? Št. dogodkov Delež v % 

Enkrat 85 53,5 

Od 2 do 5 dogodkov  54 34,0 

Nad 6 dogodkov 20 12,6 

Skupaj 159 100,0 
 

6.3.6 Metode analize podatkov 

Podatke smo statisti�no obdelali in analizirali s pomo�jo programske opreme SPSS 20.0. 

V raziskavi smo opravili osnovno statisti�no analizo, faktorsko analizo, analizo variance 

(ANOVA), korelacijsko analizo, regresijsko analizo in t-test za neodvisne vzorce. 
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6.3.7 Metode analize  

Z osnovno statisti�no analizo smo izra�unali osnovne zna�ilnosti vzorca, pomembnost petih 

dimenzij kakovosti, oceno zaznane kakovosti SERVQUAL, oceno pomembnosti razlogov 

odlo�itve o izbiri hotela in oceno zadovoljstva. Uporabili smo aritmeti�no sredino, standardni 

odklon, faktorsko analizo, Bartlettov test, analizo variance, korelacijsko in regresijsko analizo. 

Aritmeti�na sredina pomeni srednjo vrednost oz. povpre�je. Izra�unamo jo kot povpre�je 

vrednosti spremenljivke na nekem vzorcu oz. populaciji. 

Standardni odklon je statisti�ni kazalec, ki je najve�krat uporabljen za merjenje statisti�ne 

razpršenosti enot. Z njim lahko merimo, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. 

Velik standardni odklon nam pove, da je razpršenost enot v populaciji velika (enote so okoli 

aritmeti�ne sredine razporejene v velikem obsegu). Majhen standardni odklon pa nam 

nasprotno kaže veliko koncentracijo statisti�nih enot okoli aritmeti�ne sredine.  

S faktorsko analizo smo potrdili manjše število nemerljivih skupnih faktorjev zaznane 

kakovosti kongresno-konferen�nih storitev, ki pojasnjujejo ve�ino variance ve�jega števila 

merljivih indikatorjev – 22 trditev/spremenljivk v vprašalniku. Te faktorje smo v nadaljevanju 

uporabili kot pojasnjevalne spremenljivke. 

Pri faktorski analizi zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev smo za preverbo 

primernosti podatkov uporabili Kaiser-Meyer-Olkinov merilo in Bartlettov test. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkinov) merilo ustreznosti vzorca je indeks, ki se uporablja za 

ugotavljanje primernosti uporabe faktorske analize. Primernost podatkov za faktorsko analizo 

je (Hair idr. 2006, 114): 

− zadostna, �e je vrednost statistike KMO od 0,5 do 0,6; 

− srednja, �e je vrednost statistike KMO od 0,6 do 0,7; 

− povpre�na, �e je vrednost statistike KMO od 0,7 do 0,8 ter 

− odli�na, �e je vrednost statistike KMO 0,8 ali ve�. 

Vrednosti KMO, ki so ve�je od 0,5, kažejo, da je faktorska analiza primerna metoda (Hair idr. 

2006, 114). 

Z Bartlettovim testom sferi�nosti ugotavljamo, ali je korelacijska matrika enotska. S tem 

testom smo preskusili ni�elno domnevo, da je osnovna korelacijska matrika enaka matriki 

enote, kar pomeni, da odvisnosti med opazovanimi spremenljivkami ni (Podbrežnik 2013, 

64). 
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Z analizo variance (ANOVA) smo preverili: 
− ali se povpre�ne vrednosti posameznih elementov (trditev) zaznane vrednosti kongresno-

konferen�nih storitev statisti�no zna�ilno razlikujejo glede na kategorizacijo 

nastanitvenega obrata in glede na pretekle izkušnje porabnikov, 

− ali se pri�akovanje porabnikov razlikuje glede na velikost dogodka oz. glede na število 

udeležencev, 

− ali je pri izbiri kongresno-konferen�nih ponudnikov klju�ni element izbire porabnikov 

opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

S korelacijsko analizo smo ugotavljali mo� odvisnosti med oceno zadovoljstva porabnikov 

kongresno-konferen�nih storitev in dejavniki zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih 

storitev. 

Z regresijsko analizo (metoda Stepwise) smo odvisnost med oceno zadovoljstva porabnikov 

kongresno-konferen�nih storitev (odvisna spremenljivka) in dejavniki zaznane kakovosti 

kongresno-konferen�nih storitev izrazili v obliki regresijske ena�be (neodvisne 

spremenljivke). Izra�unali smo tudi opisne mere za vsako spremenljivko, mere korelacije, 

vrednosti parametrov regresijskega modela, ocene parametrov regresijske funkcije in 

vrednosti preizkusov neodvisnosti ocen parametrov in vrednosti ostankov. 
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7 REZULTATI RAZISKAVE 

V poglavju bomo predstavili ugotovitve raziskave, naš prispevek k znanosti in stroki ter 

možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Na podlagi opravljene raziskave želimo predstaviti prispevek o vrednotenju kongresno-

konferen�nih storitev in z njim pomagati pri razumevanju, kako kakovost razumejo porabniki. 

S študijo primera v skupini Union hoteli želimo tudi druge ponudnike kongresno-

konferen�nih storitev seznaniti z ugotovitvami, kaj porabniki pri�akujejo od njih, kakšne 

kongresno-konferen�ne storitve želijo in kako zaznavajo njihovo izvedbo.  

V okviru empiri�ne raziskave smo v skupini Union hoteli: 

− ocenili kakovost kongresno-konferen�nih storitev z vidika porabnikov, 

− ocenili kakovost kongresno-konferen�nih storitev z vidika razli�nih skupin porabnikov, 

− ugotovili manjše število skupnih dejavnikov, ki pojasnjujejo, kako porabniki ocenjujejo 

kakovost storitev, 

− ugotavljali najbolj pomembne elemente kongresno-konferen�nih storitev, ki jim mora 

skupina Union hoteli posvetiti posebno pozornost in jim zagotoviti razpoložljive vire za 

dvig ravni njihove kakovosti.  

Z zgornjimi dejavnostmi smo poskušali ugotoviti, ali lahko potrdimo postavljeno temeljno 

raziskovalno tezo, da je stopnja zadovoljstva porabnikov kongresno-konferen�nih storitev 

soodvisna od stopnje porabnikovih pri�akovanj. Temeljno tezo smo testirali z naslednjimi 

hipotezami: 

− Hipoteza H1: Pri�akovanja porabnikov o obljubljeni ravni storitev so pozitivno povezana 

s kategorizacijo nastanitvenega obrata in preteklimi izkušnjami porabnikov.  

− Hipoteza H2: Na zadovoljstvo porabnikov vplivata prijaznost in strokovnost zaposlenih. 

− Hipoteza H3: Pri�akovanja porabnikov se pomembno razlikujejo glede na število 

udeležencev.  

− Hipoteza H4: Tuji porabniki kongresno-konferen�nih storitev imajo druga�na 

pri�akovanja in posledi�no zadovoljstvo kot doma�i porabniki.  

− Hipoteza H5: Pri izbiri kongresno-konferen�nih ponudnikov je pomemben element izbire 

porabnikov opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

7.1 Ugotovitve raziskave 

V tem podpoglavju smo predstavili oceno pomembnosti petih dimenzij kakovosti (fizi�ni 

izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in empatija) kongresno-konferen�nih storitev, oceno 

zaznane kakovosti storitev SERVQUAL (razlika med oceno pri�akovane in zaznane 

kakovosti kongresno-konferen�nih storitev), oceno pomembnosti razlogov odlo�itve o izbiri 
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hotela, oceno zadovoljstva s kongresno-konferen�nimi storitvami in rezultate faktorske 

analize zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev. 

7.1.1 Ocena pomembnosti petih dimenzij kakovosti 

V poglavju so opisane spremenljivke za oceno pomembnosti petih dimenzij kakovosti ter 

ugotovitve analize njihove pomembnosti za anketirance.  

Opis spremenljivk 

Za namen vpogleda v pomembnost posameznih dimenzij kakovosti kongresno-konferen�nih 

storitev v hotelih smo v anketni vprašalnik vklju�ili vprašanje, s katerim so anketirane osebe 

ocenjevale pomen petih dimenzij kakovosti, ki so: fizi�ni izgled (lokacija, videz prostorov, 

sodobna tehni�na oprema, zaposleni), zanesljivost (službe zanesljivo in natan�no opravijo 

obljubljene storitve), odzivnost (pripravljenost pri reševanju nastalih težav, pomo� 

porabnikom, hitrost storitve), zaupanje (znanje in vljudnost zaposlenih, ki vzbujajo zaupanje) 

in empatija (skrb in pozornost do vsakega posameznega porabnika). Anketirani so vsako od 

petih dimenzij to�kovali glede na pomen, ki ji ga pripisujejo. Skupna vsota dodeljenih to�k 

vsem petim dimenzijam je morala znašati natan�no 100 to�k (Zeithaml, Parasuraman in Berry 

1990, 28). 

Iz preglednice 12 je razvidno, da so anketirane osebe najve�ji pomen namenile dimenziji 

zanesljivost (M = 29,95/100), najmanjši pomen pa dimenziji empatija (M = 13,02/100). 

Preglednica 12: Ocena pomembnosti petih dimenzij kakovosti 

n = 159 Min Max M 

Fizi�ni izgled (lokacija, videz prostorov, sodobna tehni�na oprema, 
zaposleni) 

5 50 23,33 

Zanesljivost (službe zanesljivo in natan�no opravijo obljubljene 
storitve) 

10 50 29,95 

Odzivnost (pripravljenost pri reševanju nastalih težav, pomo� 
porabnikov, hitre storitve) 

5 35 16,85 

Zaupanje (znanje in vljudnost zaposlenih, ki vzbujajo zaupanje) 5 25 14,85 

Empatija (skrb in pozornost do vsakega posameznega porabnika) 0 40 13,02 

Naslovi stolpcev: (Min) minimalna ocena pomena dimenzije, (Max) najvišja ocena pomena dimenzije, 
(M) aritmeti�na sredina, (n) število odgovorov. 

Ugotovitev 

Ugotavljamo, da je za porabnike med petimi dimenzijami kakovosti najbolj pomembna 

dimenzija zanesljivost. Porabniki so ji dodelili najvišjo oceno pomembnosti, dodelili so ji tudi 

najvišjo oceno pri minimalnimi oceni pomena neke dimenzije. Povpre�na ocena te dimenzije 
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znaša 29,95 to�k od možnih 100 to�k. Iz pridobljenega rezultata lahko sklepamo, da je za 

porabnika kongresno-konferen�nih storitev najbolj pomembno, da vse službe zanesljivo in 

natan�no opravijo obljubljene storitve. Po pomembnosti je takoj za zanesljivostjo pomemben 

tudi fizi�ni izgled, kar pomeni, da so za porabnika pomembni tudi lokacija, videz prostorov, 

ustreznost tehni�ne opreme ter urejenost zaposlenih. Tej dimenziji so porabniki namenili 

23,33 to�k od možnih 100 to�k. Nato so porabniki ocenili, da si po pomembnosti sledijo 

ostale tri dimenzije, in sicer odzivnost (16,85/100 to�k), zaupanje (14,85/100 to�k) in 

empatija (13,02/100 to�k). Med ocenami teh dimenzij ni velike razlike v številu to�k, zato 

lahko sklepamo, da so po pomembnosti podobne. Med te storitve pa spadajo pripravljenost za 

reševanje morebitnih težav, pomo� porabnikom, hitre storitve, znanje in vljudnost zaposlenih 

ter skrb in pozornost do vsakega posameznega porabnika.  

Zaklju�imo lahko z ugotovitvijo, da sta za porabnike kongresno-konferen�nih storitev 

najve�jega pomena zanesljivost in natan�nost osebja/službe pri izvedbi obljubljenih 

kongresno-konferen�nih storitev. Veliko pozornost porabniki namenjajo tudi fizi�nemu 

izgledu, lokaciji in urejenosti (videzu) prostorov, tehni�ni opremi in zaposlenim. Za porabnike 

malo manj pomembni so dejavniki odzivnost, zaupanje in empatija.  

7.1.2 Ocena zaznane kakovosti storitev SERVQUAL 

Za namen ugotavljanja ocene kakovosti storitev SERVQUAL smo v nadaljevanju izra�unali 

velikost vrzeli (merilo kakovosti storitev), ki predstavlja razliko med oceno zaznane in 

pri�akovane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev. Usmerjenost vrzeli kakovosti storitev 

pa nam pove, ali podjetje dosega ali celo presega pri�akovanja svojih porabnikov.  

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988) so razvili merilni instrument SERVQUAL z 

vprašanji, s katerimi najprej merimo pri�akovanja (P) in nato še zaznavanja (Z) porabnikov 

storitev. Z zapisanimi trditvami v prvem delu anketnega vprašalnika smo merili pri�akovanja 

porabnikov, pri �emer nas je zanimalo, kakšen naj bi bil po njihovem mnenju idealen 

ponudnik kongresno-konferen�nih storitev. Z vprašanji v drugem delu anketnega vprašalnika 

pa smo merili zaznavanja porabnikov v zvezi s kakovostjo kongresno-konferen�nih storitev v 

skupini Union hoteli. Anketiranci so svoja pri�akovanja in zaznavanja ocenjevali po Likertovi 

sedemstopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da jim trditev sploh ni pomembna oz. se s 

trditvijo ne strinjajo, ocena 7 pa je pomenila, da jim je trditev zelo pomembna oz. se s trditvijo 

zelo strinjajo.  

Velikost in usmerjenost4 netehtane ocene vrzeli smo izra�unali na naslednji na�in (Buttle 

1996, 10): 

                                                 
4 Usmerjenost vrzeli nam pove, ali hotel dosega ali celo presega pri�akovanja svojih porabnikov glede 
kongresno-konferen�nih storitev. 
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− vrzel med oceno zaznavanja (Z) in oceno pomembnosti (P) posameznega para trditev (na 

primer Z1 – P1);  

− vrzel med ocenama zaznavanja in pomembnostjo posamezne dimenzije kakovosti 

kongresno-konferen�nih storitev (na primer: (Z1 + Z2 + Z3 + Z4) / 4 – (P1 + P2 + P3 + 

P4) / 4); 

− vrzel SERVQUAL med zaznavanji in pomembnostjo posameznih trditev vseh 

porabnikov ((Z1 + Z2 + Z3 …+ Z22) / 22) – ((P1 + P2 + P3 + … + P22) / 22). 

Vrzel med pri�akovanji in zaznavanjem porabnikov se v modelu vrzeli upošteva za merilo 

kakovosti storitev. Velikost in usmerjenost tehtane ocene
5 vrzeli smo izra�unali na naslednji 

na�in6 (Robinson 1999, 21): 

 

kjer je SQj: kakovost kongresno-konferen�nih storitev pri j-ti dimenziji kakovosti; Pij 

ocenjena pomembnost porabnika za i-to trditev v j-ti dimenziji kakovosti; Zij zaznana ocena 

porabnika za i-to trditev v j-ti dimenziji kakovosti in nj število trditev v j-ti dimenziji 

kakovosti. 

Z upoštevanjem ocen vseh anketiranih porabnikov lahko izra�unamo povpre�no oceno 

kakovosti vsake posamezne j-te dimenzije. Povpre�na ocena kakovosti storitve (ocena 

SERVQUAL) je aritmeti�na sredina povpre�nih ocen kakovosti storitev vseh petih dimenzij. 

Ocena SERVQUAL je pozitivna, kadar anketiranci ocenjujejo, da so dejansko izvedene 

storitve boljše od pri�akovanj, negativna pa kaže, da storitve niso dosegle njihovih 

pri�akovanj. �e je ocena SERVQUAL enaka ni�, to pomeni, da je kakovost storitve 

zadovoljiva in ustreza pri�akovanjem porabnikov.  

Opis spremenljivk 

S pomo�jo t-testa za parne vzorce smo izra�unali vrzeli posameznih spremenljivk pri vseh 

petih dimenzijah kakovosti (vsi sig < 0,05). Rezultati so podani v preglednici 13. 

                                                 
5 Posamezne razlike v ocenah med 22 pari trditev smo obtežili s pripadajo�o vrednostjo ocene 
pomembnosti ene od dimenzij kakovosti, ki je predstavljena v poglavju 7.1.1. 
6 S pomo�jo te formule lahko prav tako kot pri izra�unu tehtane ocene izra�unamo netehtano oceno 
velikosti vrzeli za vsak par trditev, za vsako dimenzijo kakovosti in za vse trditev skupaj. 
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Preglednica 13: T-test parnih vzorcev 

n = 159 
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Fizi�ni izgled 5,48 6,45 

1 Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora 
imeti primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

6,53 0,582 0,046   

Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

5,53 1,326 0,105   

2 Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora 
imeti sodobno tehni�no opremo. 

6,64 0,567 0,045   

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. 5,14 1,366 0,108   

3 Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora 
imeti primerne gostinske storitve. 

6,34 0,825 0,065   

Hotel ima primerne gostinske storitve. 5,49 1,227 0,097   

4 Zaposleni morajo biti primerno urejeni. 6,28 0,737 0,058   

Zaposleni so primerno urejeni. 5,76 1,040 0,082   

Zanesljivost 5,94 6,67 

5 Zaposleni morajo izvesti storitve v obljubljenih 
rokih. 

6,69 0,551 0,044   

Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih. 5,96 1,008 0,080   

6 Konferen�ne dvorane morajo biti pripravljene po 
dogovoru. 

6,70 0,500 0,040   

Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. 5,92 1,172 0,093   

7 Gostinske storitve morajo biti pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

6,74 0,493 0,039   

Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po 
dogovoru. 

5,88 1,087 0,086   

8 Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  6,79 0,482 0,038   

Tehni�na oprema deluje brez napak.  5,87 1,202 0,095   

9 Zaposleni morajo pri storitvah pomagati porabnikom 
oz. gostom.  

6,43 0,725 0,057   

Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  6,06 1,146 0,091   

Odzivnost 5,81 6,41 

10 Zaposleni morajo odgovarjati na 
povpraševanja/vprašanja hitro in popolno 

6,42 0,937 0,074   

Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja 
hitro in popolno. 

5,77 1,227 0,097   

11 Zaposleni morajo rešiti probleme/težave, ki se 
pojavijo pred/med dogodkom. 

6,63 0,768 0,061   

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se 
pojavijo pred/med dogodkom. 

5,76 1,214 0,096   

Se nadaljuje 
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Preglednica 13 – nadaljevanje 

n = 159 
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12 Zaposleni morajo prisluhniti željam porabnikov in 
poiskati ustrezno rešitev. 

6,43 0,913 0,073   

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo 
ustrezno rešitev. 

6,01 1,009 0,080   

13 Zaposleni morajo imeti vedno �as za potrebe 
porabnikov.  

6,16 1,059 0,084   

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  5,67 1,209 0,096   

Zaupanje 5,89 6,44 

14 Vedenje zaposlenih mora vzbujati zaupanje pri 
porabniku. 

6,47 0,770 0,061   

Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. 5,76 1,230 0,098   

15 Zaposleni morajo poskrbeti, da se porabnik po�uti 
varno. 

6,39 0,878 0,070   

Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti 
varno. 

5,79 1,085 0,086   

16 Zaposleni morajo imeti dovolj znanja.  6,31 0,849 0,067   

Zaposleni imajo dovolj znanja.  5,84 1,139 0,090   

17 Zaposleni morajo biti vedno vljudni do porabnika.  6,59 0,618 0,049   

Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  6,15 0,821 0,065   

Empatija 5,77 6,19 

18 Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev se mora 
posvetiti vsakemu porabniku.  

6,22 0,862 0,068   

Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  5,86 1,034 0,082   

19 Zaposleni se morajo osebno posvetiti vsakemu 
porabniku.  

6,09 0,970 0,077   

Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu 
porabniku.  

5,74 1,188 0,094   

20 Zaposleni morajo razumeti posebne želje oz. potrebe 
porabnikov.  

6,21 0,867 0,069   

Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe 
porabnikov.  

5,71 1,138 0,090   

21 Poslovni �as prodajne službe mora biti ustrezen.  6,09 0,930 0,074   

Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  5,75 1,273 0,101   

22 Zaposleni morajo vedno ravnati v dobro porabnikov.  6,35 0,843 0,067   

Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  5,81 1,007 0,080   
 

Kot lahko vidimo, so anketiranci ocenili, da obstaja vrzel prav pri vseh storitvah, ki jih nudi 

skupina Union hoteli.  
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Preglednica 14 prikazuje povpre�ne ocene kakovosti vsake od petih dimenzij kongresno-

konferen�nih storitev v hotelih, pa tudi povpre�no oceno kakovosti storitve SERVQUAL. 

Rezultati merjenja relativnega pomena posameznih dimenzij kakovosti (tehtane ocene) oz. 

zaznane kakovosti storitev kongresno-konferen�nih storitev v hotelu kažejo, da so anketirane 

osebe najvišji pomen namenile dimenziji fizi�ni izgled (32,45 %) in zanesljivost (31,55 %), 

najmanjši pomen pa dimenziji empatija (7,84 %). Rezultati merjenja netehtane povpre�ne 

ocene kakovosti oz. pri�akovane kakovosti storitev vsake posamezne dimenzije prav tako 

poudarijo pomen dimenzije fizi�ni izgled, na drugem mestu je dimenzija zanesljivost, 

najmanjši pomen pa ima prav tako dimenzija empatija. 

Preglednica 14: Ocena vrzeli petih dimenzij kakovosti  

Dimenzije kakovosti storitev Netehtane ocene/Pri�akovanja Tehtane ocene/Zaznava 

n = 159 (1) (2) (1) (2) 

Fizi�ni izgled –0,9669 29,53 % –0,2256 32,45 % 

Zanesljivost –0,7321 22,36 % –0,2193 31,54 % 

Odzivnost –0,6945 21,21 % –0,1139 16,38 % 

Zaupanje –0,5519 16,86 % –0,0819 11,78 % 

Empatija –0,4189 12,79 % –0,0545 7,84 % 

Vsota  (100 %)  (100 %) 

Ocena SERVQUAL –0,6549  –0,1391  

Naslovi stolpcev: (1) ocena SERVQUAL posamezne dimenzije kakovosti; (2) delež ocene posamezne 
dimenzije v skupni oceni kakovosti SERVQUAL (v %), (n) število odgovorov. 

Skupne povpre�ne vrednosti med posameznimi dimenzijami so razvidne iz slike 3. 

 

Slika 3: Skupne povpre�ne vrednosti petih dimenzij kakovosti 
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Ugotovitev 

Kot je razvidno iz preglednice 14, tehtane vrednosti ocen po posameznih dimenzijah 

kakovosti storitev predstavljajo njihov relativen pomen pri skupni oceni kakovosti kongresno-

konferen�nih storitev. Najpomembnejši dimenziji sta fizi�ni izgled in zanesljivost, kar 

pomeni, da mora ponudnik kongresno-konferen�nih storitev veliko pozornosti nameniti 

primernosti in urejenosti prostorov, razpoložljivi tehni�ni opremi, ustreznosti gostinskih 

storitev, urejenosti zaposlenih ter izvedbi dogovorjenih storitev v obljubljenih rokih, 

delovanju tehni�ne opreme in pomo�i porabnikom. Malo manj pomembni sta dimenziji 

odzivnost in zaupanje, kar pomeni, da morajo zaposleni hitro odgovarjati na vprašanja, 

prisluhniti željam, poiskati ustrezne rešitve ter imeti vedno �as za porabnike. Prav tako morajo 

zaposleni vzbujati zaupanje, imeti dovolj znanja, poskrbeti, da se porabnik po�uti varno, in 

biti vedno vljudni. Najmanjši pomen so anketiranci dodelili dimenziji empatija (posve�anje 

vsakemu posamezniku, razumeti posebne želje, ravnati v dobro porabnika). 

Skupna ocena SERVQUAL, tehtana in netehtana, pa tudi tehtane in netehtane ocene 

posameznih dimenzij kakovosti imajo negativen predznak, kar pomeni, da kongresno-

konferen�ne storitve v hotelih ne dosegajo pri�akovanj njihovih porabnikov. Najve�ja 

negativna vrzel je pri dimenziji fizi�ni izgled, kar pomeni, da je zadovoljstvo v povpre�ju 

najmanjše glede na pri�akovanja pri primernosti prostorov, tehni�ni opremi, kakovosti 

gostinskih storitev ter urejenosti zaposlenih. Najmanjša negativna vrzel je pri dimenziji 

empatija, kar pomeni, da je zadovoljstvo porabnikov pri posve�anju pozornosti in posebnim 

željam tukaj najve�je, vendar še vedno ne zadovoljivo. 

Iz zgornjih rezultatov analize lahko sklepamo, da je za pove�anje ravni zadovoljstva 

porabnikov treba izboljšati kakovost predvsem na dveh najpomembnejših podro�jih, in sicer 

na podro�ju fizi�nega videza prostorov in na podro�ju zanesljivosti. Rezultati kažejo tudi na 

to, da porabniki velik pomen pripisujejo odzivnosti in zaupanju.  

7.1.3 Ocena pomembnosti razlogov odlo�itve o izbiri hotela 

V poglavju so opisane spremenljivke, ki so po pomembnosti odlo�ilne pri izbiri hotela. V 

nadaljevanju so predstavljene ugotovitve analize.  

Opis spremenljivk 

Za pridobitev vpogleda v relativno pomembnost posameznih razlogov, ki so vplivali na 

odlo�itev o izbiri hotela (Grand hotel Union, Hotel Lev ali Central hotel) za izvedbo 

kongresno-konferen�ne storitve, smo v anketni vprašalnik vklju�ili vprašanje, v katerem so 

anketirane osebe ocenjevale pomen petih razlogov za odlo�itev o izbiri hotela, ki so: pretekle 

izkušnje, prijaznost in strokovnost zaposlenih, kategorizacija hotela, opremljenost prostorov s 
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sodobno tehni�no opremo in velikost dogodka. Anketirane osebe so vsakega od petih razlogov 

to�kovale glede na pomen, ki mu ga pripisujejo. Seštevek vsake od petih razsežnosti je moral 

znašati natan�no 100 to�k. 

Ugotovitev 

Iz slike 4 in preglednice 15 je razvidno, da so anketirane osebe v povpre�ju kot 

najpomembnejši razlog, ki je vplival na odlo�itev o izbiri hotela, izbrale prijaznost in 

strokovnost zaposlenih. Anketiranci so temu razlogu dodelili 23,79 to�k od možnih 100 to�k. 

Sledita velikost dogodka glede na število udeležencev – tukaj so anketiranci dodelili 21,67 

to�k od 100 to�k – ter pretekle izkušnje anketiranih oseb s prejetimi 20,44/100 to�kami. Kot 

najmanj pomemben razlog pri izbiri hotela so anketirane osebe v povpre�ju navedle 

opremljenost prostorov s sodobno tehni�no opremo (M = 16,91) in kategorizacijo hotela 

(M = 16,57).  

Preglednica 15: Ocena pomembnosti razlogov odlo�itve o izbiri hotela 

 N Min. Max. M 

Pretekle izkušnje. 159 0 85 20,44

Prijaznost in strokovnost zaposlenih.  159 0 55 23,79

Kategorizacija hotela. 159 0 50 16,57

Opremljenost prostorov s sodobno tehni�no opremo. 159 0 60 16,91

Velikost (št. udeležencev) dogodka 159 0 70 21,67

Naslovi stolpcev: (N) število odgovorov, (Min.) najmanjše št. dodeljenih to�k, (Max) najve�je št. 
dodeljenih to�k, (M) aritmeti�na sredina. 
 

 

Slika 4: Ocena pomembnosti razlogov odlo�itve o izbiri hotela 
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Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da sta najpomembnejša dejavnika pri izbiri hotela prijaznost 

in strokovnost zaposlenih. Zaradi razli�no velikih prostorov v skupini Union hoteli, kjer se 

lahko odvijajo sre�anja, je pomemben tudi dejavnik število udeležencev na posameznem 

sre�anju. Grand hotel Union je primeren tako za majhna kot za ve�ja sre�anja (od 10–850 

oseb), Central hotel pa le za srednje velika do manjša sre�anja (10–100 oseb). Hotel Lev je 

nekje na sredini. Anketiranci so velik pomen pripisali tudi preteklim izkušnjam, najnižje 

merilo glede izbire hotela pa so anketiranci pripisali kategorizaciji hotela.  

7.1.4 Ocena zadovoljstva s kongresno-konferen�nimi storitvami  

V poglavju so predstavljene spremenljivke za oceno zadovoljstva s kongresno-konferen�nimi 

storitvami. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve o oceni zadovoljstva s temi storitvami.  

Opis spremenljivk 

Anketirane osebe smo prosili, da ocenijo zadovoljstvo s storitvami, ki jim jih nudi hotel, v 

katerem so organizirale sre�anje. V ta namen smo anketiranim osebam zastavili štiri 

vprašanja. Dve vprašanji sta se nanašali na zadovoljstvo s storitvami po posameznih oddelkih 

v hotelu (prodajni, gostinski, tehni�ni oddelek, gospodinjstvo ter recepcija) ter na skupno 

zadovoljstvo z vsemi storitvami. Drugi dve vprašanji pa sta anketirane spraševali, ali bi v 

prihodnje še koristili te kongresno-konferen�ne storitve ter ali bi ta hotel priporo�ili tudi 

drugim. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na oceno stopnje zadovoljstva po posameznih oddelkih, in sicer: 

prodajni oddelek, gostinski oddelek, tehni�ni oddelek, gospodinjstvo in oddelek recepcije. 

Anketiranci so stopnjo zadovoljstva ocenili po sedemstopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 

pomenila zelo nezadovoljen in 7 zelo zadovoljen.  

Iz preglednice 16 je razvidno, da so anketirane osebe z najvišjo povpre�no oceno ocenile 

prodajni oddelek.  

Preglednica 16: Ocena stopnje zadovoljstva po oddelkih  

Oddelki 

n = 159 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Koeficient 
asimetri�nosti 

Koeficient 
sploš�enosti 

Prodajni oddelek 6,03 0,108 0,064 –1,122 –0,205 

Gostinski oddelek 5,38 0,127 0,098 –0,648 –0,877 

Tehni�ni oddelek 5,48 0,114 0,031 –0,506 –0,685 

Gospodinjstvo 
(hišniki, �isto�a) 

6,00 0,095 0,096 –0,967 –0,134 

Recepcija 5,09 0,130 0,041 –0,223 –1,595 
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Med ocenami od 1 do 7, kjer je 7 pomenila zelo zadovoljen, so anketiranci ocenili prodajni 

oddelek z oceno 6,03. Sledijo gospodinjski oddelek, ki je prejel povpre�no oceno 6,00, nato 

tehni�ni oddelek z oceno 5,48 ter gostinski oddelek – 5,38. Najslabše oz. z najnižjo povpre�no 

oceno zadovoljstva so anketirane osebe ocenile recepcijo, in sicer z oceno 5,09. Standardni 

odkloni se gibljejo od 0,095 do 0,130. 

Drugo vprašanje se je nanašalo na zadovoljstvo z vsem storitvami, ki jim jih je nudil hotel, v 

katerem je porabnik organiziral sre�anje. Tudi pri tem vprašanju je bila na voljo 

sedemstopenjska Likertova lestvica, kjer je 1 pomenila zelo nezadovoljen in 7 zelo 

zadovoljen.  

Iz preglednice 17 lahko vidimo, da so anketiranci ocenili zadovoljstvo z vsemi storitvami s 

povpre�no oceno 5,87.  

Preglednica 17: Ocena zadovoljstva z vsemi storitvami  

n = 159 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Koeficient 
asimetri�nosti 

Koeficient 
sploš�enosti 

Zanima nas, kako ste 
zadovoljni s 
storitvami, ki vam jih 
je nudil hotel? 

5,87 0,088 0,107 –0,628 –0,941 

 

Tretje vprašanje je bilo namenjeno pridobitvi podatkov o tem, ali bodo porabniki tudi v 

prihodnje organizirali sre�anje v tem hotelu. Na razpolago so ponovno imeli odgovore od 1 do 

7, kjer je 1 pomenilo zagotovo ne in 7 zagotovo da. Kot je razvidno iz preglednice 18, so 

anketiranci ta element ocenili s povpre�no oceno 5,78, torej bodo tudi še najprej koristili 

kongresno-konferen�ne usluge v hotelu.  

Preglednica 18: Namen koriš�enja kongresno-konferen�nih storitev v prihodnosti  

n = 159 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Koeficient 
asimetri�nosti 

Koeficient 
sploš�enosti 

Ali nameravate tudi v 
prihodnje organizirati 
dogodek v tem hotelu? 

5,78 0,096 0,210 –0,653 –0,664 

 

Zadnje, �etrto vprašanje se je nanašalo na priporo�ila. V tem vprašanju smo porabnike 

spraševali, ali bi hotel priporo�ili tudi drugim. Možni odgovori so bili med 1 in 7, kjer je 1 

pomenilo zagotovo ne in 7 zagotovo da. V preglednici 19 lahko vidimo, da so anketiranci 

ocenili priporo�ilo hotela drugim porabnikom s povpre�no oceno 5,84. 

Majhne standardne napake aritmeti�ne sredine (od 0,031 do 0,098) glede na vrednost 

aritmeti�nih sredin potrjujejo zanesljivost vzorca in izra�unanih statistik. Porazdelitve 
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vrednosti spremenljivk pri vseh štirih meritvah so nesimetri�ne – koeficienti asimetri�nosti 

(angl. skewness) kažejo na asimetri�nost porazdelitve vrednosti spremenljivk v levo 

(negativen predznak). 

Preglednica 19: Priporo�ilo koriš�enja kongresno-konferen�nih storitev tudi drugim 
porabnikom  

n = 159 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Koeficient 
asimetri�nosti 

Koeficient 
sploš�enosti 

Ali bi hotel priporo�ili 
tudi drugim? 

5,84 0,097 0,227 –0,766 –0,586 

 

Nesimetri�no porazdelitev vrednosti spremenljivk pri vseh petih ocenah stopnje zadovoljstva 

po posameznih oddelkih kažejo koeficienti sploš�enosti (angl. kurtosis). Opisana porazdelitev 

vrednosti je posledica visokih vrednosti (visokih ocen), ki so jih dodelile posamezne 

anketirane osebe. 

Ugotovitev 

Na podlagi ocen, ki smo jih dobili z anketiranjem o zadovoljstvu s kongresno-konferen�nimi 

storitvami v skupini Union hoteli, lahko ugotovimo, da so anketiranci najbolj zadovoljni z 

oddelkoma prodaje in gospodinjstva, nekoliko manj z gostinskim in tehni�nim oddelkom, 

najmanj pa z oddelkom recepcije. Kljub temu pa glede na povpre�ne ocene teh oddelkov 

lahko sklepamo, da so porabniki v povpre�ju zadovoljni s storitvami, ki jih nudijo posamezni 

oddelki. To dejstvo lahko podkrepimo tudi z visokimi povpre�nimi ocenami, ki so jih 

anketiranci dodelili pri zadovoljstvu z vsemi storitvami, pri namenu koriš�enja teh storitev v 

prihodnosti ter ne nazadnje tudi pri priporo�ilih teh storitev drugim porabnikom.  

7.1.5 Faktorska analiza zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev 

V poglavju je predstavljena faktorska analiza zaznane kakovosti, s katero smo dobili tri 

faktorje zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev ter njihovo težo po pomembnosti.  

Opis spremenljivk 

Zaznano kakovost kongresno-konferen�nih storitev, ki se posredno meri z ve�jim številom 

spremenljivk (22 spremenljivk), smo v nadaljevanju želeli pojasniti z manjšim številom 

skupnih faktorjev zaznane kakovosti storitev.  

Pred uporabo faktorske analize smo najprej preverili, ali so podatki primerni za izvedbo te 

analize. V ta namen smo preverjali normalnost porazdelitve vrednosti posameznih 

spremenljivk. Vsaka spremenljivka naj bi zadostila pogoju normalnosti, �e so koeficienti 
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asimetrije in sploš�enosti vsake spremenljivke v intervalu od –2 do +2. Kot je razvidno iz 

priloge 4, so vse spremenljivke razen ene zadostile pogoju normalnosti, kar pomeni, da se 

koeficienti asimetrije in sploš�enosti vsake spremenljivke gibljejo v intervalu od –2 do +2. 

Sledilo je preverjanje primernosti podatkov za faktorsko analizo (preglednica 20). Na osnovi 

Bartlettovega testa (sig = 0,000 < 0,05) smo ugotovili, da so podatki primerni za analizo. Tudi 

KMO mera, ki je 0,917 in zelo blizu 1, pove, da so podatki primerni za analizo. 

Preglednica 20: Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) in Bartlettov test  

Keiser-Meyer-Olkinova statistika (KMO) 0,917 

Bartlettov test sferi�nosti Približek hi-kvadrat 5154,100 

Stopnja prostosti 231,00 

Stopnja zna�ilnosti 0,000 
 

V nadaljevanju smo z izra�unom Cronbach � preverili tudi merski inštrument in ugotovili, da 

je merski inštrument zelo zanesljiv. Vrednost Cronbach � pove, kakšna je statisti�na ocena 

reprodukcije ali stabilnosti podatkov, ki so dobljeni z merskim inštrumentom (Litwin 2003, 

6). Po mnenju Ferligojeve, Leskovškove in Kogovškove (1995, 159) pa vrednosti od 0,800 

dalje pomenijo zelo dobro ali celo vzorno zanesljivost merskega inštrumenta.  

V naslednjem koraku smo z metodo glavnih komponent7 in pravokotno rotacijo faktorjev 

Varimax dolo�ili nove, to je sinteti�ne spremenljivke, ki jih imenujemo faktorji. Pri izbiri 

števila faktorjev smo upoštevali naslednje parametre (Hair idr. 2006, 107):  

− lastne vrednosti uporabljenih faktorjev morajo biti višje od 1, posamezna spremenljivka 

mora pojasniti vsaj en faktor;  

− kumulativni delež pojasnjene variance, ki pomeni odstotek variance dolo�ene 

spremenljivke, ki pripomore h korelacijam z drugimi spremenljivkami ali je skupna z 

drugimi spremenljivkami (Malhotra 2004, 561), mora znašati vsaj 50 %, tako da z enim 

ali nekaj faktorji pojasnimo 50 % variabilnosti podatkov; 

− z uporabo grafi�nega prikaza ugotavljamo to�ko, kjer se lomi krivulja lastnih vrednosti; 

− faktorske uteži pomenijo korelacijo med izvirnimi spremenljivkami in faktorji. Izražene 

so v koeficientih, ki jih najdemo v matriki faktorjev (Malhotra 2004, 561). Višja kot je 

faktorska utež, bolj je spremenljivka pojasnjena s faktorjem. Hair idr. (2006, 111) 

predlagajo minimalno velikost faktorskih uteži, ki niso manjše od ±0,30. Faktorske uteži, 

ki so ve�je od ±0,40, razumemo kot pomembne, uteži, ki presežejo ±0,50, pa razumemo 

kot zna�ilne.  

V naši analizi so prav vse spremenljivke imele faktorske uteži ve�je od ±0,40, zato potrebe po 

izlo�itvi katere koli od spremenljivk ni bilo.  

                                                 
7 Faktorji so dolo�eni kot linearna kombinacija izvirnih spremenljivk, ki vstopajo v faktorsko analizo. 
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Z multivariatno faktorsko analizo smo dobili tri faktorje, katerih lastna vrednost je ve�ja od 1, 

skupaj pa pojasnijo 81 % celotne variance dejanskega zadovoljstva porabnikov. Trije novi 

faktorji predstavljajo kazalnike zadovoljstva porabnikov (preglednica 21).  

Preglednica 21: Faktorji oz. elementi zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih 
storitev 

Spremenljivka 

n = 159 

Faktor Komuna-
litete 1 2 3 

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo 
ustrezno rešitev. 

0,823   0,841 

Zaposleni imajo dovolj znanja. 0,819   0,839 

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se 
pojavijo pred/med dogodkom. 

0,786   0,698 

Zaposleni so primerno urejeni. 0,735   0,771 

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov. 0,730   0,839 

Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom. 0,729   0,598 

Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. 0,714   0,879 

Zaposleni so vedno vljudni do porabnika. 0,713   0,819 

Hotel ima primerne gostinske storitve. 0,666   0,657 

Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. 0,659   0,848 

Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih. 0,616   0,763 

Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  0,883  0,879 

Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  0,875  0,914 

Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  0,870  0,901 

Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe 
porabnikov. 

 0,838  0,935 

Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo 
vsakemu porabniku. 

 0,825  0,921 

Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja 
hitro in popolno. 

 0,732  0,758 

Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po 
dogovoru. 

 0,693  0,771 

Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti 
varno. 

 0,683  0,891 

Hotel ima sodobno tehni�no opremo.   0,837 0,849 

Tehni�na oprema deluje brez napak.   0,699 0,777 

Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

  0,637 0,838 

Lastna vrednost faktorja 7,521 7,297 3,165 17,983 

Delež pojasnjene variance 34,187 33,168 14,387 81,743 

Cronbach � 0,824 0,813 0,769 0,897 
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Ugotovitev 

Prvi faktor oz. F1 pojasnjuje 34 % celotne variance, drugi faktor oz. F2 dodatno pojasnjuje 

33 % s prvim faktorjem še nepojasnjene variance, zadnji, tretji faktor oz. F3 pa dodatno 

pojasnjuje 14 % variance, ki ni pojasnjena s prvim ali drugim faktorjem.  

Glede na vsebino smo faktor F1 poimenovali »Prijaznost in strokovnost zaposlenih«, ki 

obsega enajst spremenljivk. Drugi faktor F2 obsega osem spremenljivk. Glede na vsebino teh 

spremenljivk smo drugi faktor F2 poimenovali »Zanesljivost zaposlenih«. Tretji faktor F3, v 

katerega sodijo tri spremenljivke, smo poimenovali »Kongresno-konferen�no okolje«.  

V prvem faktorju smo združili spremenljivke, ki se ve�inoma nanašajo na prijaznost in 

strokovnost zaposlenih. V ta faktor so vklju�ene spremenljivke, ki so v modelu SERVQUAL 

vklju�ene v dimenziji fizi�ni izgled, zanesljivost, odzivnost in zaupanje. Prvi faktor lahko 

opišemo kot: 

− zaposleni, ki so primerno urejeni, storitve izvedejo v obljubljenih rokih, nudijo pomo�, 

rešijo probleme/težave, izpolnijo želje in imajo vedno �as za potrebe porabnikov,  

− zaposleni vzbujajo zaupanje, imajo dovolj znanja ter so vljudni do porabnikov,  

− hotel nudi primerne gostinske storitve ter konferen�ne dvorane so pripravljene po 

dogovoru. 

Prvi faktor smo tako poimenovali »Prijaznost in strokovnost zaposlenih«. 

V drugem faktorju smo združili spremenljivke, ki se nanašajo na zanesljivost. Vklju�ene so 

vse spremenljivke, ki so v dimenziji empatija, ter po ena spremenljivka v dimenzijah 

zaupanje, odzivnost in zanesljivost. Drugi faktor lahko opišemo kot: 

− hotel in z njim zaposleni se posvetijo vsakemu porabniku, 

− zaposleni ravnajo v dobro porabnikov, prisluhnejo vsaki želji, dajejo ob�utek varnosti ter 

sproti odgovarjajo na vsa vprašanja, 

− poslovni �as prodajne službe je ustrezen, 

− gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. 

Drugi faktor smo zato poimenovali »Zanesljivost zaposlenih«.  

Tretji faktor, ki smo ga poimenovali »Kongresno-konferen�no okolje«, zajema vprašanja, ki 

se nanašajo na primernost in urejenost prostorov ter delovanje tehni�ne opreme.  

S faktorsko analizo smo dobili tri komponente oz. faktorje, ki na bistveno enostavnejši na�in 

pojasnjujejo porabnikovo zaznano kakovost kongresno-konferen�nih storitev. Najve�jo težo, 

ki je za porabnike pomembna, imajo prijaznost in strokovnost zaposlenih ter zanesljivost 

zaposlenih. Manjšo težo so porabniki dodelili kongresno-konferen�nemu okolju. 
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7.2 Preverjanje hipotez 

Za potrebe raziskave smo spremenili oz. prilagodili merilni instrument SERVQUAL, ki je 

vklju�eval dvaindvajset parov vprašanj. Z njimi so anketiranci ocenjevali svoja pri�akovanja 

in zaznavanja o storitvah, ki jih nudi skupina Union hoteli. Anketiranci so ocenjevali tudi 

posamezne dejavnike kakovosti kongresno-konferen�nih storitev. Ocenjevali so celotno 

kakovost storitev, zadovoljstvo med posameznimi oddelki ter zvestobo. Na koncu so 

anketiranci z dodatnimi vprašanji imeli možnost postavljanja bolj celovitih ocen.  

V nadaljevanju preverjamo zastavljene hipoteze. 

7.2.1 Hipoteza H1: Pri�akovanja porabnikov o obljubljeni ravni storitev so pozitivno 

povezana s kategorizacijo nastanitvenega obrata in preteklimi izkušnjami 

porabnikov. 

S hipotezo H1 smo želeli preveriti, ali kategorizacija nastanitvenega obrata in pretekle 

izkušnje porabnikov spadata med pomembne dejavnike pri porabnikovih pri�akovanjih.  

Utemeljitev 

Z analizo variance (ANOVA) smo preverjali, ali se povpre�ne vrednosti posameznih 

elementov (trditev) zaznane vrednosti kongresno-konferen�nih storitev statisti�no zna�ilno 

razlikujejo glede na kategorizacijo nastanitvenega obrata8 in glede na pretekle izkušnje 

porabnikov.9 

Glede na kategorizacijo nastanitvenega obrata se povpre�ne vrednosti razlikujejo pri 12-ih od 

22-ih trditev zaznane vrednosti kongresno-konferen�nih storitev, ki so vidne v preglednici 22.  

                                                 
8 Kategorizacije hotelov v �asu anketiranja: Grand hotel Union****, Hotel Lev*****, Central 
hotel****. 
9 Število do dneva anketiranja že organiziranih poslovnih sre�anj – dogodkov. 
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Preglednica 22: Statisti�no zna�ilne razlike glede na kategorizacijo nastanitvenega 
obrata  
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95 %interval zaupanja 
za aritmeti�no sredino 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Hotel ima primerne gostinske 
storitve. 

GHU 29 5,90 0,900 0,167 5,55 6,24 

HL 20 5,45 1,356 0,303 4,82 6,08 

CH 17 6,41 0,795 0,193 6,00 6,82 

SK 66 5,89 1,083 0,133 5,63 6,16 

Zaposleni so primerno urejeni. GHU 28 6,07 0,716 0,135 5,79 6,35 

HL 20 5,60 1,273 0,285 5,00 6,20 

CH 17 6,59 0,712 0,173 6,22 6,95 

SK 65 6,06 0,982 0,122 5,82 6,30 

Zaposleni izvedejo storitve v 
obljubljenih rokih. 

GHU 29 6,24 0,786 0,146 5,94 6,54 

HL 20 5,85 1,137 0,254 5,32 6,38 

CH 17 6,88 0,485 0,118 6,63 7,13 

SK 66 6,29 0,924 0,114 6,06 6,52 

Konferen�ne dvorane so 
pripravljene po dogovoru. 

GHU 28 6,29 0,897 0,169 5,94 6,63 

HL 20 5,75 1,251 0,280 5,16 6,34 

CH 17 6,76 0,562 0,136 6,48 7,05 

SK 65 6,25 1,016 0,126 5,99 6,50 

Gostinske storitve so 
pripravljene pravo�asno in po 
dogovoru. 

GHU 28 6,32 0,819 0,155 6,00 6,64 

HL 20 5,60 1,314 0,294 4,99 6,21 

CH 17 6,71 0,588 0,143 6,40 7,01 

SK 65 6,20 1,034 0,128 5,94 6,46 

Zaposleni imajo vedno �as za 
potrebe porabnikov.  

GHU 28 6,25 0,645 0,122 6,00 6,50 

HL 20 5,60 1,392 0,311 4,95 6,25 

CH 17 6,53 0,717 0,174 6,16 6,90 

SK 65 6,12 1,008 0,125 5,87 6,37 

Vedenje zaposlenih vzbuja 
zaupanje pri porabniku. 

GHU 29 6,31 0,761 0,141 6,02 6,60 

HL 20 5,65 1,348 0,302 5,02 6,28 

CH 17 6,65 0,606 0,147 6,34 6,96 

SK 66 6,20 1,011 0,124 5,95 6,45 

Zaposleni poskrbijo, da se 
porabnik oz. gost po�uti varno. 

GHU 29 6,24 0,689 0,128 5,98 6,50 

HL 20 5,75 1,209 0,270 5,18 6,32 

CH 17 6,59 0,618 0,150 6,27 6,91 

SK 66 6,18 0,910 0,112 5,96 6,41 

Zaposleni imajo dovolj znanja.  GHU 29 6,28 0,702 0,130 6,01 6,54 

HL 20 5,65 1,309 0,293 5,04 6,26 

CH 15 6,67 0,617 0,159 6,32 7,01 

SK 64 6,17 0,985 0,123 5,93 6,42 

Se nadaljuje 
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Preglednica 22 – nadaljevanje 
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95 %interval zaupanja 
za aritmeti�no sredino 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Hotel se posveti vsakemu 
porabniku oz. gostu.  

GHU 28 6,21 0,787 0,149 5,91 6,52 

HL 20 5,90 1,021 0,228 5,42 6,38 

CH 16 6,63 0,719 0,180 6,24 7,01 

SK 64 6,22 0,881 0,110 6,00 6,44 

Hotel ima zaposlene, ki se 
osebno posvetijo vsakemu 
porabniku.  

GHU 28 6,18 0,772 0,146 5,88 6,48 

HL 20 5,60 1,314 0,294 4,99 6,21 

CH 17 6,53 0,624 0,151 6,21 6,85 

SK 65 6,09 0,996 0,123 5,85 6,34 

Zaposleni razumejo posebne 
želje oz. potrebe porabnikov.  

GHU 28 6,18 0,723 0,137 5,90 6,46 

HL 20 5,60 1,353 0,303 4,97 6,23 

CH 17 6,71 0,588 0,143 6,40 7,01 

SK 65 6,14 1,014 0,126 5,89 6,39 

Legenda: GHU – Grand hotel Union, HL – Hotel Lev, CH – Central hotel, SK – skupaj. 

Anketirane osebe so v povpre�ju pri teh trditvah najbolje ocenile Central hotel, in sicer s 

povpre�no oceno med 6,41 in 6,88, sledil je Grand hotel Union, ki je dobil ocene od 5,90 do 

6,32, ter nazadnje hotel Lev, ki je dobil najnižje ocene – od 5,45 do 5,75. Rezultate celotne 

analize prikazujemo v prilogi 5. 

Rezultati analize kažejo, da je pri vseh 12 trditvah, pri katerih se povpre�ne vrednosti 

razlikujejo, najvišjo oceno prejel Central hotel, najslabšo pa Hotel Lev. Grand hotel Union, ki 

je na sredini, je imel najnižjo povpre�no oceno višjo od najvišje ocene Hotela Lev, njegova 

najvišja ocena pa je bila nižja od najnižje povpre�ne ocene Central hotela. Rezultat analize si 

lahko razlagamo tudi tako, da Central hotel, ki je najmanjši hotel v tej skupini in ima tudi 

najmanjše število dvoran ter sprejmejo najmanjše število oseb, nima zelo kompleksnih 

sre�anj, zato je tudi možnost napak osebja hotela manjša. Na drugi strani Grand hotel Union, 

ki je v skupini najve�ji, ima najve�je število dvoran in sprejme najve�je število oseb, 

organizira bolj kompleksna sre�anja. Tu mislimo predvsem na konference, kongrese, kjer je 

lahko prisotnih ve� sto oseb. Pri takih sre�anjih so potrebe oz. zahteve porabnikov oz. 

organizatorjev druga�ne od njihovih potreb ob navadnih seminarjih. Pri tem mislimo na ve�je 

tehni�ne, gostinske, hotelske zahteve, potrebna je ve�ja koordinacija, neposreden stik s 

porabnikom skozi celotno sre�anje je izjemnega pomena. Zadnji, Hotel Lev, je imel v �asu 

anketiranja pet zvezdic in se že zaradi višjega kakovostnega ranga od njega pri�akuje, da bodo 

vse storitve na najvišji kakovostni ravni. Ker so porabniki najslabše ocenili Hotel Lev, lahko 

sklepamo, da storitve, ki jih nudi, ne ustrezajo stopnji petih zvezdic.  
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Glede na pretekle izkušnje porabnikov se povpre�ne vrednosti niso razlikovale pri nobeni od 

22 trditev (priloga 6). Ker se povpre�ne vrednosti niso razlikovale, lahko sklepamo, da 

pretekle izkušnje niso med pomembnimi dejavniki pri porabnikovih pri�akovanjih.  

Ugotovitev 

S hipotezo H1 smo predvideli, da so pri�akovanja porabnikov o obljubljeni ravni storitev 

pozitivno povezana s kategorizacijo nastanitvenega obrata in preteklimi izkušnjami 

porabnikov. To domnevo smo preverili z analizo variance (ANOVA). Prišli smo do 

ugotovitve, da hipotezo lahko le delno sprejmemo. Sprejmemo jo lahko le v delu, kjer govori 

o dejavniku kategorizacije nastanitvenega obrata. To dokazuje analiza variance, v kateri se 

razlikuje ve� kot polovica trditev povpre�ne vrednosti posameznih trditev zaznanih vrednosti 

kongresno-konferen�nih storitev. Te posamezne trditve kažejo na to, da je kategorizacija 

nastanitvenega obrata med pomembnimi dejavniki, ki se nanašajo na pri�akovanja 

porabnikov. Glede dejavnika pretekle izkušnje pa je analiza pokazala, da ta dejavnik ni 

pomemben. To je pokazala analiza variance, ki ni pokazala statisti�no zna�ilnih razlik.  

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko hipotezo H1 delno sprejmemo, in sicer v delu, kjer 

govori, da je pomemben dejavnik, ki se nanaša na pri�akovanje, kategorizacija nastanitvenega 

obrata. Pretekle izkušnje porabnikov niso med pomembnimi dejavniki, ki se nanašajo na 

porabnikova pri�akovanja. Zaklju�imo lahko, da so pri�akovanja porabnikov o obljubljeni 

ravni storitev pozitivno povezana le s kategorizacijo nastanitvenega obrata, s preteklimi 

izkušnjami porabnikov pa niso povezana. 

7.2.2 Hipoteza H2: Na zadovoljstvo porabnikov vplivata prijaznost in strokovnost 

zaposlenih. 

S hipotezo H2 smo želeli preveriti vpliv prijaznosti in strokovnosti zaposlenih na zadovoljstvo 

porabnikov. 

Utemeljitev 

Hipotezo H2 smo dokazovali v dveh korakih: 

− mo� odvisnosti med oceno zadovoljstva porabnikov kongresno-konferen�nih storitev 

(odvisna spremenljivka) in dejavniki zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev 

(neodvisne spremenljivke) smo ugotavljali s korelacijsko analizo, 

− z regresijsko analizo smo (1) ugotavljali, ali ima dejavnik prijaznost in strokovnost 

zaposlenih kot eden izmed treh dejavnikov zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih 

storitev (prijaznost in strokovnost zaposlenih, zanesljivost zaposlenih in kongresno-

konferen�no okolje) najve�ji vpliv na stopnjo zadovoljstva porabnikov kongresno-
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konferen�nih storitev in (2) odvisnost med oceno zadovoljstva porabnikov kongresno-

konferen�nih storitev in dejavniki zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev 

smo izrazili v obliki regresijske ena�be. 

Iz preglednice 23 je razvidno, da med oceno zadovoljstva porabnikov kongresno-

konferen�nih storitev in dejavniki zaznane kakovosti kongresno-konferen�nih storitev 

obstajajo mo�ne povezave – vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije je od ±0,669 do 

±0,805.  

Preglednica 23: Korelacijska matrika – mo� odvisnosti med oceno zadovoljstva 
porabnikov kongresno-konferen�nih storitev in dejavniki zaznane 
kakovosti kongresno-konferen�nih storitev 

n = 159 
Zadovoljstvo porabnikov kongresno-

konferen�nih storitev 

Zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih 
storitev 

1 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,805** 

Zanesljivost zaposlenih 0,695** 

Kongresno-konferen�no okolje 0,669** 

** Korelacija je statisti�no zna�ilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta predstavlja mo� linearne povezanosti dveh 

spremenljivk, merjenih na istem predmetu prou�evanja. �e je vrednost Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta (Fink 2003, 58):  

− do ±259,0, ni povezave oz. je šibka povezava med dvema spremenljivkama, 

− pri vrednostih od ±260,0 do ±509,0 je povezava med dvema spremenljivkama zmerna, 

− pri vrednostih od ±510,0 do ±759,0 je povezava med dvema spremenljivkama mo�na in 

− pri vrednostih nad ±760,0 je povezava med dvema spremenljivkama zelo mo�na. 

V našem primeru so povezave med spremenljivkami mo�ne do zelo mo�ne. 

�e želimo ugotovitve regresijske analize (metoda Stepwise), ki smo jo izvedli s pomo�jo 

vzorca porabnikov kongresno-konferen�nih storitev, posplošiti na celotno populacijo 

porabnikov kongresno-konferen�nih storitev v skupini Union hoteli, morajo biti izpolnjene 

naslednje predpostavke, na katerih temelji regresijska analiza. Preverili smo korelacijo med 

ostanki, ali so vrednosti normalno porazdeljene in ali so variance ostankov konstantne pri 

vseh vrednostih odvisne spremenljivke.  

Postopki preverjanj so predstavljeni v prilogi 7, rezultati preverjanj pa so naslednji: 

− Iz histograma (slika 5) in grafa (slika 6) standardiziranih regresijskih ostankov je 

razvidno, da so ostanki normalno razporejeni. Iz slike 5 je razvidno, da porazdelitev 

ostankov ni povsem normalna, vendar postavka ni povsem kršena, saj je povpre�je 
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ostankov blizu 0. Slika 6 prikazuje kumulativo pri�akovane in dejanske verjetnosti. 

Porazdelitev ne poteka �isto po premici/diagonali, vendar je predpostavka izpolnjena. 

 

Slika 5: Histogram standardiziranih regresijskih ostankov 

 

Slika 6: Graf standardiziranih regresijskih ostankov 



72 

− Prisotnosti heteroskedasti�nosti ni, je homoskedasti�nost, kar pomeni, da je varianca 

ostankov konstantna za vse vrednosti odvisne spremenljivke. Homoskedasti�nost smo 

preverili z razsevnim grafikonom in standardiziranimi ostanki. 

− Test multikolinearnosti med neodvisnimi spremenljivkami smo opravili z izra�unom VIF 

(variance inflation factor). Test je pokazal, da vrednost VIF posameznih dejavnikov ni 

dovolj visoka, da bi vplivala na rezultate ocene, zato sklepamo, da neodvisne 

spremenljivke med seboj niso mo�no korelirane. 

Analiza je pokazala, da regresijski model pojasni 66,0 % variabilnosti odvisne spremenljivke 

– v našem primeru zadovoljstva porabnikov kongresno-konferen�nih storitev (preglednica 

24). 

Preglednica 24:  Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient 

Model 
(r) 

Korelacijski 
koeficient 

(R2) 
Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 
determinacijski 

koeficient 

Ocena 
standardne 

napake 

Durbin-Watson 
test 

1 0,813b 0,660 0,656 0,649 0,933 
 

Pri Stepwise regresijski metodi se je izkazalo (preglednica 25), da dva dejavnika zaznane 

kakovosti kongresno-konferen�nih storitev (prijaznost in strokovnost zaposlenih ter 

kongresno-konferen�no okolje) pozitivno vplivata na zadovoljstvo porabnikov kongresno-

konferen�nih storitev. Dejavnik prijaznost in strokovnost zaposlenih ima mo�an pozitiven 

vpliv (�nestandardiziran = 0,793), dejavnik kongresno-konferen�no okolje pa ima šibek 

pozitiven vpliv (�nestandardiziran = 0,161).  

Preglednica 25:  Ocene regresijskih koeficientov  

Model 1 
Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Beta Standardna napaka 

Konstanta – Zadovoljstvo 
porabnikov kongresno-
konferen�nih storitev 

0,345 0,323  1,070 0,086 

Neodvisna spremenljivka – 
Prijaznost in strokovnost 
zaposlenih 

0,793 0,080 0,681 9,885 0,000 

Neodvisna spremenljivka – 
Kongresno-konferen�no okolje 

0,161 0,066 0,168 2,445 0,016 

 

Regresijsko funkcijo za ocenjevanje odvisne spremenljivke z ocenjenimi vrednostmi 

regresijskih koeficientov zapišemo v obliki ena�be regresijske hiperravnine:  

Zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih storitev = 0,345 + 0,793 * Prijaznost 

in strokovnost zaposlenih + 0,161 * Kongresno-konferen�no okolje. 
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Koeficient regresijske ena�be pri dejavniku prijaznost in strokovnost zaposlenih pove, za 

koliko se v povpre�ju spremeni zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih storitev 

(odvisna spremenljivka), �e se neodvisna spremenljivka prijaznost in strokovnost zaposlenih 

pove�a za enoto pri nespremenjeni vrednosti spremenljivke kongresno-konferen�no okolje. 

Ugotovitev 

S hipotezo H2 smo predvideli, da na zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih 

storitev vplivata prijaznost in strokovnost zaposlenih. To domnevo smo preverili s 

korelacijsko in regresijsko analizo. �e upoštevamo priporo�ila Finkove (2003, 58), lahko 

ugotovimo zelo mo�no povezanost (Pearsonov korelacijski koeficient je nad vrednostjo 

±760,0) zadovoljstva porabnikov kongresno-konferen�nih storitev in kazalnika prijaznost in 

strokovnost zaposlenih. Na podlagi teh rezultatov smo prišli do ugotovitve, da hipotezo lahko 

sprejmemo, saj na zadovoljstvo porabnikov kongresno-konferen�nih storitev vplivata 

prijaznost in strokovnost zaposlenih.  

7.2.3 Hipoteza H3: Pri�akovanja porabnikov se pomembno razlikujejo glede na število 

udeležencev. 

Pri hipotezi H3 smo preverjali, ali se pri�akovanja porabnikov pomembno razlikujejo glede na 

število udeležencev na posameznem dogodku.  

Utemeljitev 

Statisti�no zna�ilne razlike v pri�akovanju porabnikov glede na velikost dogodka (število 

udeležencev prisotnih na dogodku) smo ugotavljali z analizo variance (ANOVA) – na ta na�in 

smo ugotavljali, ali se pri�akovanje porabnikov spreminja glede na velikost dogodka. 

Dogodke smo glede na velikost razvrstili v tri skupine, in sicer: v prvo do 50 udeležencev, 

prisotnih na dogodku, drugo od 51 do 99 udeležencev ter tretjo nad 100 udeležencev, 

prisotnih na dogodku.  

Analiza variance, s katero smo ugotavljali statisti�ne razlike v pri�akovanju porabnikov glede 

na velikost dogodka, je pokazala (priloga 8), da obstajajo statisti�no zna�ilne razlike samo pri 

enem od 22-ih dejavnikih pri�akovanj porabnikov kongresno-konferen�nih storitev, in sicer 

pri trditvi: »Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti primerne gostinske 

storitve.« Iz preglednice 26 in slike 7 je razvidno, da so anketirane osebe, ki so v hotelu 

obiskale dogodek z 51 do 99 udeleženci, v povpre�ju najbolje ocenile pomembnost gostinskih 

storitev (M = 6,59), najslabše po pomembnosti pa anketirane osebe, ki so v hotelu obiskale 

dogodek z nad 100 udeleženci (M = 6,09). Med vsemi ostalimi trditvami ni bilo ugotovljene 

statisti�ne razlike, kar pomeni, da razlik v pri�akovanju porabnikov ni.  
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Preglednica 26:  Statisti�no zna�ilne razlike glede na velikosti dogodka 

Ponudnik kongresno-konferen�nih 
storitev mora imeti primerne gostinske 
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Do 50 udeležencev 89 6,33 0,850 0,090 6,15 6,50 

Med 51 in 99 udeležencev 37 6,59 0,644 0,106 6,38 6,81 

Nad 100 udeležencev 33 6,09 0,879 0,153 5,78 6,40 

Skupaj 159 6,34 0,825 0,065 6,21 6,47 
 

 

Slika 7: Statisti�no zna�ilne razlike aritmeti�nih sredin pri�akovanj in zadovoljstva 
porabnikov kongresno-konferen�nih storitev glede na velikost dogodka 

Ugotovitev 

S hipotezo H3 smo predvidevali, da se pri�akovanja porabnikov pomembno razlikujejo glede 

na število udeležencev. To domnevo smo preverili z analizo variance (ANOVA). Statisti�na 

razlika se je pokazala le pri trditvi, ki govori o primernosti gostinskih storitev. Glede te razlike 

lahko re�emo, da je nekako logi�na, saj je pri manjšem številu oseb celotna gostinska 

logistika manjša in lažja. Pri ve�jih skupinah udeležencev je vedno treba nuditi primerne 

gostinske storitve, kar pomeni, da porabnik te storitve lahko zagotovi za tolikšno število oseb, 

jih ponudi na primeren na�in, s primernim inventarjem, zadostnim številom gostinskega 

osebja, da ima tudi primerne prostore za izvajanje teh storitev itd. Pri ostalih trditvah ni 

statisti�nih razlik, kar pomeni, da ostale trditve nimajo nikakršnega vpliva na porabnikova 

pri�akovanja. Ker se je statisti�na razlika pojavila le pri eni trditvi, pri ostalih trditvah pa 

statisti�nih razlik ni, smo prišli do ugotovitve, da hipoteze ne moremo sprejeti. To pomeni, da 

ima porabnik ne glede na to, ali organizira dogodek z manjšim ali ve�jim številom 
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udeležencev, podobna pri�akovanja glede kongresno-konferen�nih storitev oz. se 

pri�akovanja porabnikov ne razlikujejo glede na število udeležencev na dogodku. 

7.2.4 Hipoteza H4: Tuji porabniki kongresno-konferen�nih storitev imajo druga�na 

pri�akovanja in posledi�no zadovoljstvo kakor doma�i porabniki. 

Pri hipotezi smo želeli ugotoviti razlike v ocenah pri�akovanj porabnikov (22 trditev) 

kongresno-konferen�nih storitev, ki se lo�ijo glede na vrsto porabnikov (doma�i in tuji). 

Zaradi premajhnega števila tujih anketirancev analize ni bilo smiselno opraviti. Na povabilo k 

sodelovanju v raziskavi so se odzvali le štirje tuji porabniki kongresno-konferen�nih storitev.  

7.2.5 Hipoteza H5: Pri izbiri kongresno-konferen�nih ponudnikov je pomemben element 

izbire porabnikov opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo. 

S hipotezo H5 smo želeli preveriti, ali je opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo pomembna pri izbiri kongresno-konferen�nega ponudnika.  

Utemeljitev 

Analizo smo izvedli z analizo variance (ANOVA). Vklju�ili smo naslednje dejavnike/trditve: 

− ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno tehni�no opremo, 

− tehni�na oprema mora delovati brez napak. 

Sledilo je ugotavljanje statisti�no zna�ilnih razlik povpre�nih vrednosti teh trditev anketiranih 

oseb glede na izbiro kongresno-konferen�nih storitev (Grand hotel Union, Hotel Lev, Central 

hotel). Rezultati analize variance, ki so prikazani v preglednici 27 (ANOVA), kažejo, da so 

razlike v ocenah nastale naklju�no in niso posledica sistemati�nega vpliva teh dveh 

dejavnikov10 (sig > 0,05). Rezultati so predstavljeni v prilogi 9.  

                                                 
10 Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno tehni�no opremo (sig = 0,501); 
tehni�na oprema mora delovati brez napak (sig = 0,435). 
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Preglednica 27: Statisti�no zna�ilne razlike glede na opremljenost prostorov s sodobno 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
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Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno tehni�no opremo. 

Grand hotel Union 86 6,64 0,507 0,055 6,53 6,75 

Hotel Lev 52 6,69 0,579 0,080 6,53 6,85 

Central hotel 21 6,48 0,750 0,164 6,13 6,82 

Skupaj 159 6,64 0,567 0,045 6,55 6,72 

Tehni�na oprema mora delovati brez napak. 

Grand hotel Union 86 6,83 0,382 0,041 6,74 6,91 

Hotel Lev 52 6,81 0,398 0,055 6,70 6,92 

Central hotel 21 6,57 0,870 0,190 6,18 6,97 

Skupaj 159 6,79 0,482 0,038 6,71 6,86 
 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, da je pomembni element izbire porabnikov pri izbiri kongresno-

konferen�nih ponudnikov opremljenost prostorov s sodobno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo. To domnevo smo preverili z analizo variance (ANOVA). Ker ni statisti�no 

zna�ilnih razlik, sklepamo, da ni povezanosti med izbiro ponudnika glede na sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Tako smo prišli do ugotovitve, da hipotezo v 

celoti zavrnemo. To pomeni, da opremljenost prostorov oz. ponudnika s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ni pomembna pri izbiri ponudnika kongresno-

konferen�nih storitev.  

7.3 Prispevek k znanosti in stroki 

Pri pregledu strokovne literature smo ugotovili, da tovrstna raziskava na podro�ju kongresno-

konferen�nih storitev še ni bila izvedena. Izvirni anketni vprašalnik po metodi SERVQUAL 

smo modificirali tako, da ga lahko za namene analiziranja uporabijo tudi drugi ponudniki 

kongresno-konferen�nih storitev, prav tako z nekaterimi majhnimi popravki oz. dodatki tudi 

druga storitvena podjetja. Modificiran anketni vprašalnik je pripravljen tako v slovenskem kot 

tudi v angleškem jeziku. V raziskavi predstavljamo orodje za merjenje SERVQUAL, ki smo 

ga uporabili v študiji primera, ter z analizo pridobljene rezultate in to je naš izvirni prispevek 

k znanosti.  
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Na podlagi opravljenih analiz odgovorov na anketna vprašanja lahko podjetje Union hoteli 

sprejme potrebne ukrepe za izboljšanje kakovosti storitev in s tem posledi�no pripomore k 

boljšemu poslovanju.  

Drugi ponudniki kongresno-konferen�nih storitev, ki so pozicionirani podobno kot skupina 

Union hoteli, lahko rezultate analize aplicirajo v njihove strokovne in poslovne odlo�itve. 

7.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Verjamemo, da smo z omenjeno raziskavo prispevali pomemben del�ek k razumevanju 

pomembnosti visoke kakovosti kongresno-konferen�nih storitev v izbrani družbi Union 

hoteli.  

Za popolnejše razumevanje predlagamo naslednje: 

− redno izvajanje raziskav s podro�ja ugotavljanja kakovosti kongresno-konferen�nih 

storitev v izbrani družbi, 

− izide posameznih raziskav bi bilo smotrno med seboj primerjati – ugotoviti napredek in 

spremembe, ki so posledica ukrepov za izboljšanje posameznih razsežnosti kakovosti 

kongresno-konferen�nih storitev (fizi�ni izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, 

empatija) v izbrani družbi. 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidimo tudi v pripravi raziskav, ki bi bile opravljene v ve� 

slovenskih ponudnikih kongresno-konferen�nih storitev. Rezultati merjenj bi poleg rezultatov 

v tej organizaciji in zavedanja o zaznani kakovosti porabnikov omogo�ali tudi primerjave 

med posameznimi ponudniki in tako še bolj spodbudili zavedanja o pomenu kakovosti 

storitev. Ponudnike bi usmerjali k nenehnemu izboljševanju storitev.  

Prav tako bi bilo zanimivo opraviti analizo tudi na tujih porabnikih kongresno-konferen�nih 

storitev. Tako bi dobili vpogled v njihova pri�akovanja in zaznano zadovoljstvo. Na podlagi 

teh rezultatov bi lahko primerjali, ali se njihova pri�akovanja in zaznano zadovoljstvo 

razlikujeta od pri�akovanj in zadovoljstva slovenskih porabnikov. Zanimiva bi bila tudi 

analiza med razli�nimi tujimi narodi, da bi spoznali, kako se medsebojno razlikujejo.  
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8 SKLEP 

Zavedeti se moramo, da na podro�ju kongresno-konferen�nih destinacij vlada huda 

konkurenca in je zato pomembno, da merimo pri�akovanja in posledi�no zadovoljstvo 

porabnikov. Danes se za merjenje slednjih lahko uporablja širok nabor orodij. Katera metoda 

je najbolj primerna za storitvene dejavnosti, bi težko opredelili. Mi smo uporabili metodo 

SERVQUAL, ki smo jo implementirali v kongresno-konferen�no dejavnost. Metoda 

SERVQUAL je široko uporabljana in cenjena metoda, poleg tega jo je mogo�e aplicirati na 

razli�ne tipe storitvenih dejavnosti.  

Spremembe, ki smo jim v zadnjih desetletjih pri�a na vseh ravneh, vplivajo na goste, ki 

postajajo zaradi raznolike ponudbe vedno bolj zahtevni in ob�utljivi za kakovost turisti�ne 

storitve. Zato je zagotavljanje kakovosti in vzdrževanje ravni kakovosti turisti�nih storitev za 

podjetja velik izziv, na katerega morajo odgovoriti, �e želijo biti konkuren�ni. Kakovost je 

neposredno povezana z zadovoljstvom, ki je koncept, s katerim se ukvarja vedno ve� avtorjev 

in praktikov. 

V magistrski nalogi smo v teoreti�nem delu opisali pojem industrije sre�anj kot ene izmed 

turisti�nih panog, prou�ili teoreti�ne prispevke o kakovosti in zadovoljstvu. Predstavili smo 

merilni instrument SERVQUAL, ki smo ga uporabili za merjenje kakovosti storitev v 

kongresno-konferen�ni dejavnosti.  

V nadaljevanju smo z empiri�no raziskavo na primeru podjetja Union hoteli izmerili 

pomembnost petih dimenzij kakovosti, zaznano kakovost storitev, pomembnost dejavnikov 

pri odlo�anju o izbiri hotela ter zadovoljstvo s kongresno-konferen�nimi storitvami.  

Po pomembnosti petih dimenzij kakovosti (fizi�ni izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in 

empatija) so porabniki ocenili zanesljivost kot najpomembnejšo dimenzijo kakovosti. Za 

porabnike kongresno-konferen�nih storitev je najpomembnejše, da zaposleni izvedejo storitve 

v obljubljenem roku, da so prostori pripravljeni po dogovoru, da so gostinske storitve 

pripravljene pravo�asno in kot dogovorjeno, da je tehni�na oprema brezhibna ter da so 

zaposleni vedno na voljo za pomo�. Tej dimenziji je sledila dimenzija fizi�ni izgled, kar 

pomeni, da porabniki poleg zanesljivosti velik pomen pripisujejo tudi primerno urejenim 

prostorom, sodobni tehni�ni opremi, primernim gostinskim storitvam ter urejenosti 

zaposlenih. Sledile so še preostale dimenzije, in sicer odzivnost, zaupanje ter empatija. 

�eprav so porabniki te dimenzije ocenili za manj pomembne, pa je za celovito kakovost 

storitve prav tako pomembno, da se zaposleni nemudoma odzovejo na porabnikovo željo ali 

težavo, da so vljudni in imajo dovolj znanja ter da se osebno posvetijo vsakemu porabniku. Le 

skupek kakovostno opravljenih storitev bo pripeljal do porabnikovega zadovoljstva.  

Pri analizi zaznane kakovosti storitev se je pokazalo, da skupina Union hoteli ne dosega 

porabnikovih pri�akovanj. Najve�ja odstopanja so se pokazala pri fizi�nemu izgledu in 
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zanesljivosti. Prav ti dve dimenziji so porabniki ocenili kot najpomembnejši dimenziji 

kakovosti. Na osnovi teh ugotovitev mora podjetje sprejeti dolo�ene ukrepe, ki bodo pripeljali 

do izboljšanja kakovosti storitev ter posledi�no tudi do izboljšanja zadovoljstva porabnikov.  

Pri ugotavljanju, kaj je za porabnika odlo�ilnega pomena v postopku izbiranja hotela, kjer bo 

koristil kongresno-konferen�ne storitve, smo prišli do ugotovitve, da so najbolj pomembni 

trije razlogi, in sicer prijaznost in strokovnost zaposlenih, velikost (po številu udeležencev) 

sre�anja ter pretekle izkušnje. Prijaznost ter strokovnost in pretekle izkušnje lahko štejemo za 

bistvena dejavnika, ki govorita o tem, ali se bo porabnik odlo�il za organizacijo sre�anja, ter 

tudi, ali se bo v prihodnosti še vrnil. Glede na velikost sre�anja lahko re�emo, da je nekako 

logi�na, saj se hoteli med seboj razlikujejo po kapaciteti in velikosti dvoran. Manj pozornosti 

so porabniki namenili tehni�ni opremi in kategorizaciji. Glede tehni�ne opreme si to lahko 

razlagamo, da je že nekako samoumevno, da je za visok rang hotelov pri�akovano, da je 

oprema sodobna. Glede kategorizacije pa tudi lahko re�emo, da ni tako pomembna, saj vsi 

hoteli spadajo v višjo kategorijo.  

V raziskavi smo merili tudi zadovoljstvo porabnikov, kjer smo ugotovili, da kaže najve�je 

zadovoljstvo pri porabnikih oddelek prodajne službe, sledijo gospodinjski, tehni�ni, gostinski 

oddelek in nazadnje oddelek recepcije. Ocenjevali smo tudi splošno zadovoljstvo s celotnimi 

storitvami, namen koriš�enja teh storitev v prihodnosti ter možnosti nadaljnjih priporo�il 

drugim potencialnim porabnikom. Rezultati so pokazali, da so porabniki v povpre�ju 

zadovoljni s storitvami, da bodo tudi v prihodnje še koristili dane storitve ter jih priporo�ili 

drugim porabnikom. 

Postavili smo si tudi temeljno raziskovalno tezo, ki pravi, da je stopnja zadovoljstva 

porabnikov kongresno-konferen�nih storitev soodvisna od stopnje porabnikovih pri�akovanj, 

in jo testirali s štirimi hipotezami. 

V hipotezi H1, ki pravi, da so pri�akovanja porabnikov o obljubljeni ravni storitev pozitivno 

povezana s kategorizacijo nastanitvenega obrata in preteklimi izkušnjami porabnikov, in smo 

jo delno potrdili, smo ugotovili, da kategorizacija spada med pomembne dejavnike, pretekle 

izkušnje pa se niso izkazale kot pomembne. Glede na rezultat lahko sklepamo, da že 

kategorizacija nastanitvenega obrata predstavlja neko zagotovilo glede kakovosti storitev. 

Višja kot je kategorizacija, višja naj bi bila tudi raven kakovosti storitev. To trditev lahko tudi 

podpremo z definicijo, kot jo navajata Uran in Conti (2006), ki pravita, da porabniki presojajo 

storitve na podlagi vnaprej izoblikovanih zahtev, ki temeljijo na dejavnikih, kot so na primer 

njihove norme, vrednote, želje in potrebe. 

Pri hipotezi H2 smo ugotavljali, ali prijaznost in strokovnost zaposlenih vplivata na 

zadovoljstvo porabnikov. Analiza je pokazala, da sta prijaznost in strokovnost zaposlenih 

klju�nega pomena pri zadovoljstvu porabnikov kongresno-konferen�nih storitev. Na osnovi 

rezultatov sklepamo, da mora biti vodstvo kongresno-konferen�nih ponudnikov še naprej 
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pozorno na postavke in krepiti izobraževanje, motivacijo in spodbujati zaposlene, da so pri 

svojem delu strokovni, prijazni, ustrežljivi in da delajo v dobrobit porabnikov, posledi�no pa 

tudi v dobro podjetja. Kot navaja Škafar (2005, 34) v teoreti�nih osnovah, porabniki dojemajo 

zadovoljstvo s storitvijo predvsem na �ustveni ravni, kar potrjuje zgoraj omenjeno hipotezo.  

V nadaljevanju smo želeli v hipotezi H3 ugotoviti, ali se pri�akovanja porabnikov pomembno 

razlikujejo glede na število udeležencev na dogodku. Dokazali smo, da na porabnikovo 

pri�akovanje ne vpliva velikost sre�anja (po številu udeležencev). Ne glede na to, ali porabnik 

organizira majhno ali veliko sre�anje po številu udeležencev, so njihova pri�akovanja 

podobna. Zaradi te ugotovitve je pomembno, da se vsi zaposleni zavedajo, da morajo 

porabnika obravnavati oz. mu nuditi enako kakovostne storitve ne glede na to, ali porabnik 

organizira sestanek za pet oseb ali pa kongres za ve� sto oseb. Ponudnik kongresno-

konferen�nih storitev se mora zavedati, da lahko iz manjših sre�anj posledi�no nastanejo 

velika, ki prinesejo podjetju ve�ji prihodek in dodano vrednost.  

Zanimiva bi bila tudi ugotovitev pri hipotezi H4, kjer naj bi ugotavljali, ali se tuji porabniki 

razlikujejo od doma�ih glede pri�akovanj in posledi�no zadovoljstva. Zaradi majhnega števila 

vrnjenih anketnih vprašalnikov tujih anketirancev hipoteze nismo mogli preveriti.  

Pri zadnji hipotezi H5 smo se osredoto�ili na pomembnost pri opremljenosti kongresno-

konferen�nih ponudnikov s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Slednjo 

hipotezo smo zavrnili. Rezultati so pokazali, da tehni�na oprema nima pomembnega vpliva 

pri izbiri kongresno-konferen�nih ponudnikov. Lahko bi zaklju�ili, da porabniki 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo sprejemajo že kot samoumevno in da mora 

delovati brez napak. Tudi Škafar (2005, 34) navaja, da pri storitvah niso bistvene le fizi�ne 

prvine, ampak tudi �ustveni oz. emocionalni prvini, imenovani »mehki« dejavniki kakovosti 

storitev. Pri rabi informacijske-komunikacijske tehnologije mora biti izvajalec na primer 

prijazen, ustrežljiv in odziven. 

Kakovost storitev je tisti dejavnik, ki poleg zadovoljstva vpliva na zvestobo. V hotelirstvu je 

kakovost glavni element diferenciacije ponudbe, ki hotelom omogo�a zagotavljanje 

konkuren�ne prednosti in zvestobo strank. Pomembna je tehni�na kakovost, še bolj pa raven 

storitve, ki je odvisna od zaposlenih in fizi�nega sistema, oblikovanega za podporo 

zaposlenim. Ker je zaznavanje kakovosti subjektivno in odvisno od gostovih pri�akovanj, 

mora hotel prepoznati, kaj posamezen gost (ali ciljna skupina) želi in ter temu primerno 

prilagoditi svojo ponudbo. Ocena kakovosti temelji predvsem na odnosu med gostom in 

kontaktnim osebjem (Hartline, Ross-Wooldridge in Jones 2003, 43). 

Za vsako turisti�no in drugo podjetje je nujno, da ima porabnike, ki se redno vra�ajo in 

njegove storitve priporo�ajo drugim. Zato je za vsako podjetje izjemnega pomena, da pozna 

želje in potrebe porabnikov ter na tej osnovi oblikuje ponudbo.  
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Klju�en pokazatelj, kako uspešno je podjetje danes in bo v prihodnosti, je vzpostavitev 

sistema spremljanja zadovoljstva porabnikov s kakovostjo storitev. Zato se morajo podjetja 

nenehno prilagajati zahtevam porabnikov na na�in izboljšanja storitev. Podjetja so lahko 

uspešna le, �e analizirajo svoje storitve z vidika porabnikov in njim prilagajajo storitve. 

Klju�en izziv za podjetja predstavlja razkorak med pri�akovanji porabnikov in njihovo realno 

zaznavo kakovosti storitve.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani! 
Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želimo preveriti kakovost kongresno-konferen�nih 
storitev v Skupini Union. Dobljene informacije nam bodo omogo�ile, da naše storitve 
nenehno izboljšujemo in jih približamo vašim željam. Za sodelovanje se vam najlepše 
zahvaljujemo! 
 
1. PRI�AKOVANJA PORABNIKOV KONGRESNO-KONFEREN�NIH STORITEV 
Prosimo vas, da razmislite, kakšen bi bil po vašem mnenju idealni ponudnik kongresno-
konferen�nih storitev, katerega bi še naprej obiskovali oz. v njem koristili kongresno-
konferen�ne storitve. Prosimo vas, da poskušate oceniti vašo stopnjo strinjanja s trditvami, s 
katerimi poskušamo opredeliti lastnosti idealnega ponudnika kongresno-konferen�nih 
storitev glede na vaša pri�akovanja. 
Pozorno preberite spodnje trditve in ocenite, kaj je za vas bolj ali manj pomembno, pri tem 1 
pomeni »sploh ni pomembno«, 7 pa »zelo je pomembno«.  
 
 Sploh ni  

pomembno 
1 

2 3 4 5 6 
Zelo je 

pomembno 
7 

FIZI�NI IZGLED         

1. Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev 
mora imeti primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli, itd).  

       

2. Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev 
mora imeti sodobno tehni�no opremo. 

       

3. Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev 
mora imeti primerne gostinske storitve. 

       

4. Zaposleni morajo biti primerno urejeni.        
ZANESLJIVOST         

5. Zaposleni morajo izvesti storitve v 
obljubljenih rokih. 

       

6. Konferen�ne dvorane morajo biti pripravljene 
po dogovoru. 

       

7. Gostinske storitve morajo biti pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

       

8. Tehni�na oprema mora delovati brez napak.         
9. Zaposleni morajo pri storitvah pomagati 

porabnikom oz. gostom.  
       

ODZIVNOST        
10. Zaposleni morajo odgovarjati na 

povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 
       

11. Zaposleni morajo rešiti probleme/težave, ki se 
pojavijo pred/med dogodkom. 

       

12. Zaposleni morajo prisluhniti željam 
porabnikov in poiskati ustrezno rešitev. 

       

13. Zaposleni morajo imeti vedno �as za potrebe 
porabnikov.  

       

ZAUPANJE        
14. Vedenje zaposlenih mora vzbujati zaupanje pri        
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porabniku. 
15. Zaposleni morajo poskrbeti, da se porabnik 

po�uti varno. 
       

16. Zaposleni morajo imeti dovolj znanja.         
17. Zaposleni morajo biti vedno vljudni do 

porabnika.  
       

EMPATIJA        
18. Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev se 

mora posvetiti vsakemu porabniku.  
       

19. Zaposleni se morajo osebno posvetiti vsakemu 
porabniku.  

       

20. Zaposleni morajo razumeti posebne želje oz. 
potrebe porabnikov.  

       

21. Poslovni �as prodajne službe mora biti 
ustrezen.  

       

22. Zaposleni morajo vedno ravnati v dobro 
porabnikov.  

       

 
 
2. POMEN POSAMEZNIH LASTNOSTI KONGRESNO-KONFEREN�NIH STORITEV 
ZA OCENO NJIHOVE KAKOVOSTI 
Zapisali smo pet lastnosti, ki se nanašajo na storitve, ki jih nudijo ponudniki kongresno-
konferen�nih storitev. Prosimo vas, da 100 to�k razdelite med teh pet lastnosti in tako 
ocenite njihovo pomembnost. Bolj kot je neka lastnost pomembna, ve�je število to�k ji 
dodelite.  
 
1. FIZI�NI IZGLED (lokacija, videz prostorov, sodobna tehni�na 
oprema, zaposleni) 

 

2. ZANESLJIVOST (službe zanesljivo in natan�no opravijo obljubljene 
storitve) 

 

3. ODZIVNOST (pripravljenost pri reševanju nastalih problemov, pomo� 
porabnikom, hitre storitve) 

 

4. ZAUPANJE (znanje in vljudnost zaposlenih ter njihova možnost za 
vzbujajo zaupanje) 

 

5. EMPATIJA (skrb in pozornost do vsakega posameznega porabnika)  
 
3. ZAZNANA KAKOVOST KONGRESNO-KONFEREN�NIH STORITEV V HOTELU  
V nadaljevanju želimo ugotoviti, kako ste zaznali kakovost storitev oz. kako ste bili 
ZADOVOLJNI s storitvami v našem hotelu ob tem obisku. Prosimo vas, da ocenite 
stopnjo strinjanja za vsako trditev in nam tako predstavite vaše zadovoljstvo z našimi 
storitvami ob tem obisku.  
Pozorno preberite spodnje trditve in ocenite, kaj je za vas bolj ali manj pomembno, pri tem 1 
pomeni »se povsem NE strinjam«, 7 pa »se povsem strinjam«.  
 
 Se povsem 

ne strinjam 
1 

2 3 4 5 6 
Se povsem 

strinjam 
7 

FIZI�NI IZGLED         

1. Hotel ima primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli, itd).  
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2. Hotel ima sodobno tehni�no opremo.        
3. Hotel ima primerne gostinske storitve.        
4. Zaposleni so primerno urejeni.        

ZANESLJIVOST         
5. Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih 

rokih. 
       

6. Konferen�ne dvorane so pripravljene po 
dogovoru. 

       

7. Gostinske storitve so pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

       

8. Tehni�na oprema je delovala brez napak.         
9. Zaposleni pri storitvah pomagajo 

porabnikom.  
       

ODZIVNOST        
10. Zaposleni odgovarjajo na 

povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 
       

11. Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki 
se pojavijo pred/med dogodkom. 

       

12. Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in 
poiš�ejo ustrezno rešitev. 

       

13. Zaposleni imajo vedno �as za potrebe 
porabnikov.  

       

ZAUPANJE        
14. Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri 

porabniku. 
       

15. Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. 
gost po�uti varno. 

       

16. Zaposleni imajo dovolj znanja.         
17. Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.         

EMPATIJA        
18. Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. 

gostu.  
       

19. Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo 
vsakemu porabniku.  

       

20. Zaposleni razumejo posebne želje oz. 
potrebe porabnikov.  

       

21. Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.         
22. Zaposleni vedno ravnajo v dobro 

porabnikov.  
       

 
4. Prosimo ocenite pomembnost razli�nih razlogov, ki so vplivali na vas, da ste se odlo�ili za 
izbiro tega hotela.  
Prosimo vas, da 100 to�k razdelite med 5 razlogov in tako ocenite njihovo pomembnost. Bolj 
je nekaj pomembno, ve� to�k ji dodelite.  
 
1. Pretekle izkušnje.  
2. Prijaznost in strokovnost zaposlenih.   
3. Kategorizacija hotela.  
4. Opremljenost prostorov s sodobno tehni�no opremo.   
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5. Velikost (št. udeležencev) dogodka.  
 
5. Prosimo ocenite stopnjo zadovoljstva po oddelkih.  
 
 Zelo nezadovoljen 

1 
2 3 4 5 6 

Zelo zadovoljen 
7 

Prodajni oddelek        
Gostinski oddelek        
Tehni�ni oddelek        
Gospodinjstvo (hišniki, �isto�a)        
Recepcija        
 
6. V katerem hotelu ste organizirali dogodek?  
1. Grand hotel Union**** 
2. Hotel Lev***** 
3. Central hotel**** 
 
7. Koliko udeležencev skupno je bilo prisotno na vašem dogodku? 
1. Do 50 udeležencev 
2. Med 51 in 99 udeležencev 
3. Nad 100 udeležencev 
 
8. Koliko dogodkov v tem hotelu ste organizirali v zadnjih dveh letih? 
1. Enkrat 
2. Od 2 do 5 dogodkov  
3. Nad 6 dogodkov 
 
9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 
 

Zelo 
nezadovoljen 

1 
2 3 4 5 6 

Zelo zadovoljen 
7 

 
 
10. Ali ste bili s katero storitvijo v hotelu še posebej zadovoljni in bi želeli še kaj posebej 
izpostaviti? 
(prosimo napišite) 
 
____________________________________________________________________ 
 
11. Ali ste bili s katero storitvijo v hotelu še posebej nezadovoljni? 
(prosimo napišite) 
 
____________________________________________________________________ 
 
12. Vaši predlogi za izboljšavo naših storitev: 
(prosimo napišite) 
 
____________________________________________________________________ 



Priloga 1 

 

 
13. Ali nameravate tudi v prihodnje organizirati dogodke v tem hotelu?  
 
Zagotovo ne 

1 
2 3 4 5 6 

Zagotovo da  
7 

 
 
14. Ali bi hotel priporo�ili tudi drugim? 
 
Zagotovo ne 

1 
2 3 4 5 6 

Zagotovo da  
7 

 
15. Drugo (vaši predlogi, mnenja, itd.) 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
16. Spol 
 
 Moški 
 Ženska 
 
17. Starost  
 

 let. 
 
18. Izobrazba 
 
 1-srednje šolska,  
 2-višja strokovna,  
 3-visoka ali univerzitetna, 
 4-podiplomska izobrazba. 
 
 
 





Priloga 2 

 

ZANESLJIVOST ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
Uspešno izvedenih in analiziranih je 159 vprašalnikov. 
 

Case Processing Summary 
 N  %
Cases Valid 158 99,4

Excludeda 1 0,6
Total 159 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
Cronbach � Št. vprašanj 

0,966 51 
 

Hotelling's T-Squared Test 
Hotelling's T-Squared F df1 df2 Sig
2874,352 39,545 50 108 0,000
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KONSTRUKTNA VELJAVNOST ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative %
1 19,606 36,307 36,307 19,606 36,307 36,307
2 8,036 14,882 51,189 8,036 14,882 51,189
3 3,441 6,373 57,562 3,441 6,373 57,562
4 2,634 4,878 62,440 2,634 4,878 62,440
5 2,261 4,187 66,627 2,261 4,187 66,627
6 2,134 3,951 70,578 2,134 3,951 70,578
7 1,589 2,942 73,520 1,589 2,942 73,520
8 1,414 2,618 76,138 1,414 2,618 76,138
9 1,288 2,385 78,523 1,288 2,385 78,523

10 1,051 1,947 80,470 1,051 1,947 80,470

 
Metoda glavnih osi brez rotacije faktorjev. Prikazani so samo faktorji z lastno vrednostjo 
ve�jo od 1. Skupaj izpisanih 54 faktorjev. 
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KOEFICIENTI ASIMETRIJE IN SPLOŠ�ENOSTI 

Descriptive Statistics 

 
N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
 
FIZI�NI IZGLED 

         

Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan inventar 
(mize, stoli, itd).  

159 –0,516 0,192 –0,859 0,383 

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. 159 –0,555 0,192 –0,020 0,383 
Hotel ima primerne gostinske storitve. 159 –0,509 0,192 –0,493 0,383 
Zaposleni so primerno urejeni. 159 –0,395 0,192 –0,863 0,383 
 
ZANESLJIVOST 

         

Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih. 159 –0,398 0,192 –1,126 0,383 
Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. 159 –0,664 0,192 –0,996 0,383 
Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. 159 –0,508 0,192 –0,948 0,383 
Tehni�na oprema deluje brez napak.  159 –1,293 0,192 2,381 0,383 
Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  159 –1,071 0,192 0,111 0,383 
 
ODZIVNOST 

         

Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja hitro in 
popolno. 

159 –0,599 0,192 –0,783 0,383 

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se pojavijo pred/med 
dogodkom. 

159 –0,862 0,192 –0,143 0,383 

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo ustrezno 
rešitev. 

159 –0,667 0,192 –0,690 0,383 

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  159 –0,957 0,192 0,168 0,383 
 
ZAUPANJE 

         

Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. 159 –0,712 0,192 –0,562 0,383 
Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti varno. 159 –0,449 0,192 –1,077 0,383 
Zaposleni imajo dovolj znanja.  159 –0,831 0,192 –0,022 0,383 
Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  159 –0,356 0,192 –1,232 0,383 
 
EMPATIJA 

         

Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  159 –0,379 0,192 –1,078 0,383 
Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu porabniku.  159 –0,461 0,192 –1,232 0,383 
Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe porabnikov.  159 –0,454 0,192 –1,110 0,383 
Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  159 –0,896 0,192 –0,056 0,383 
Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  159 –0,365 0,192 –0,966 0,383 
Valid N (listwise)          
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REZULTATI ANALIZE ZA HIPOTEZO H1. POVPRE�NE OCENE GLEDE NA 
KATEGORIZACIJO NASTANITVENEGA OBRATA – ZAZNANA KAKOVOST 

H1: Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na pri�akovanja porabnikov (obljubljena 

raven storitve) so kategorizacija nastanitvenega obrata in pretekle izkušnje porabnikov. 

Povpre�ne ocene glede na pretekle izkušnje. 

 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95 % 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Hotel ima primerno urejene 
prostore in vzdrževan inventar 
(mize, stoli itd.).  

Grand hotel Union 29 5,79 1,207 0,224 5,33 6,25 
Hotel Lev 20 5,80 1,240 0,277 5,22 6,38 
Central hotel 17 6,29 0,686 0,166 5,94 6,65 
Total 66 5,92 1,114 0,137 5,65 6,20 

Hotel ima sodobno tehni�no 
opremo. 

Grand hotel Union 29 5,10 1,589 0,295 4,50 5,71 
Hotel Lev 20 5,35 1,137 0,254 4,82 5,88 
Central hotel 17 5,82 1,015 0,246 5,30 6,35 
Total 66 5,36 1,343 0,165 5,03 5,69 

Hotel ima primerne gostinske 
storitve. 

Grand hotel Union 29 5,90 0,900 0,167 5,55 6,24 
Hotel Lev 20 5,45 1,356 0,303 4,82 6,08 
Central hotel 17 6,41 0,795 0,193 6,00 6,82 
Total 66 5,89 1,083 0,133 5,63 6,16 

Zaposleni so primerno urejeni. Grand hotel Union 28 6,07 0,716 0,135 5,79 6,35 
Hotel Lev 20 5,60 1,273 0,285 5,00 6,20 
Central hotel 17 6,59 0,712 0,173 6,22 6,95 
Total 65 6,06 0,982 0,122 5,82 6,30 

Zaposleni izvedejo storitve v 
obljubljenih rokih. 

Grand hotel Union 29 6,24 0,786 0,146 5,94 6,54 
Hotel Lev 20 5,85 1,137 0,254 5,32 6,38 
Central hotel 17 6,88 0,485 0,118 6,63 7,13 
Total 66 6,29 0,924 0,114 6,06 6,52 

Konferen�ne dvorane so 
pripravljene po dogovoru. 

Grand hotel Union 28 6,29 0,897 0,169 5,94 6,63 
Hotel Lev 20 5,75 1,251 0,280 5,16 6,34 
Central hotel 17 6,76 0,562 0,136 6,48 7,05 
Total 65 6,25 1,016 0,126 5,99 6,50 

Gostinske storitve so pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

Grand hotel Union 28 6,32 0,819 0,155 6,00 6,64 
Hotel Lev 20 5,60 1,314 0,294 4,99 6,21 
Central hotel 17 6,71 0,588 0,143 6,40 7,01 
Total 65 6,20 1,034 0,128 5,94 6,46 

Tehni�na oprema deluje brez 
napak.  

Grand hotel Union 29 5,90 1,543 0,287 5,31 6,48 
Hotel Lev 20 5,65 1,182 0,264 5,10 6,20 
Central hotel 17 6,41 0,795 0,193 6,00 6,82 
Total 66 5,95 1,294 0,159 5,64 6,27 

Zaposleni pri storitvah pomagajo 
porabnikom.  

Grand hotel Union 29 6,45 0,783 0,145 6,15 6,75 
Hotel Lev 20 5,70 1,455 0,325 5,02 6,38 
Central hotel 17 6,53 0,800 0,194 6,12 6,94 
Total 66 6,24 1,082 0,133 5,98 6,51 

Zaposleni odgovarjajo na 
povpraševanja/vprašanja hitro in 
popolno. 

Grand hotel Union 28 6,32 0,945 0,179 5,96 6,69 
Hotel Lev 20 5,85 1,226 0,274 5,28 6,42 
Central hotel 17 6,47 0,717 0,174 6,10 6,84 
Total 65 6,22 1,008 0,125 5,97 6,47 

Zaposleni lahko rešijo 
probleme/težave, ki se pojavijo 
pred/med dogodkom. 

Grand hotel Union 29 6,34 0,721 0,134 6,07 6,62 
Hotel Lev 20 5,55 1,395 0,312 4,90 6,20 
Central hotel 17 6,35 0,786 0,191 5,95 6,76 
Total 66 6,11 1,040 0,128 5,85 6,36 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95 % 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zaposleni prisluhnejo željam 
porabnikov in poiš�ejo ustrezno 
rešitev. 

Grand hotel Union 29 6,41 0,682 0,127 6,15 6,67 
Hotel Lev 20 5,95 1,146 0,256 5,41 6,49 
Central hotel 17 6,53 0,717 0,174 6,16 6,90 
Total 66 6,30 0,877 0,108 6,09 6,52 

Zaposleni imajo vedno �as za 
potrebe porabnikov.  

Grand hotel Union 28 6,25 0,645 0,122 6,00 6,50 
Hotel Lev 20 5,60 1,392 0,311 4,95 6,25 
Central hotel 17 6,53 0,717 0,174 6,16 6,90 
Total 65 6,12 1,008 0,125 5,87 6,37 

Vedenje zaposlenih vzbuja 
zaupanje pri porabniku. 

Grand hotel Union 29 6,31 0,761 0,141 6,02 6,60 
Hotel Lev 20 5,65 1,348 0,302 5,02 6,28 
Central hotel 17 6,65 0,606 0,147 6,34 6,96 
Total 66 6,20 1,011 0,124 5,95 6,45 

Zaposleni poskrbijo, da se 
porabnik oz. gost po�uti varno. 

Grand hotel Union 29 6,24 0,689 0,128 5,98 6,50 
Hotel Lev 20 5,75 1,209 0,270 5,18 6,32 
Central hotel 17 6,59 0,618 0,150 6,27 6,91 
Total 66 6,18 0,910 0,112 5,96 6,41 

Zaposleni imajo dovolj znanja.  Grand hotel Union 29 6,28 0,702 0,130 6,01 6,54 
Hotel Lev 20 5,65 1,309 0,293 5,04 6,26 
Central hotel 15 6,67 0,617 0,159 6,32 7,01 
Total 64 6,17 0,985 0,123 5,93 6,42 

Zaposleni so vedno vljudni do 
porabnika.  

Grand hotel Union 29 6,45 0,572 0,106 6,23 6,67 
Hotel Lev 20 6,05 0,999 0,223 5,58 6,52 
Central hotel 17 6,65 0,493 0,119 6,39 6,90 
Total 66 6,38 0,739 0,091 6,20 6,56 

Hotel se posveti vsakemu 
porabniku oz. gostu.  

Grand hotel Union 28 6,21 0,787 0,149 5,91 6,52 
Hotel Lev 20 5,90 1,021 0,228 5,42 6,38 
Central hotel 16 6,63 0,719 0,180 6,24 7,01 
Total 64 6,22 0,881 0,110 6,00 6,44 

Hotel ima zaposlene, ki se osebno 
posvetijo vsakemu porabniku.  

Grand hotel Union 28 6,18 0,772 0,146 5,88 6,48 
Hotel Lev 20 5,60 1,314 0,294 4,99 6,21 
Central hotel 17 6,53 0,624 0,151 6,21 6,85 
Total 65 6,09 0,996 0,123 5,85 6,34 

Zaposleni razumejo posebne želje 
oz. potrebe porabnikov.  

Grand hotel Union 28 6,18 0,723 0,137 5,90 6,46 
Hotel Lev 20 5,60 1,353 0,303 4,97 6,23 
Central hotel 17 6,71 0,588 0,143 6,40 7,01 
Total 65 6,14 1,014 0,126 5,89 6,39 

Poslovni �as prodajne službe je 
ustrezen.  

Grand hotel Union 28 6,07 1,016 0,192 5,68 6,47 
Hotel Lev 20 6,00 1,076 0,241 5,50 6,50 
Central hotel 17 6,59 0,712 0,173 6,22 6,95 
Total 65 6,18 0,983 0,122 5,94 6,43 

Zaposleni vedno ravnajo v dobro 
porabnikov.  

Grand hotel Union 28 6,11 0,786 0,149 5,80 6,41 
Hotel Lev 20 5,90 1,071 0,240 5,40 6,40 
Central hotel 17 6,59 0,870 0,211 6,14 7,04 
Total 65 6,17 0,928 0,115 5,94 6,40 
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Test of Homogeneity of Variances 

  
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 
Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan inventar (mize, stoli, itd).  3,279 2 63 0,044 
Hotel ima sodobno tehni�no opremo. 1,290 2 63 0,282 
Hotel ima primerne gostinske storitve. 4,770 2 63 0,012 
Zaposleni so primerno urejeni. 7,682 2 62 0,001 
Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih 13,787 2 63 0,000 
Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. 8,624 2 62 0,000 
Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. 10,345 2 62 0,000 
Tehni�na oprema deluje brez napak.  0,553 2 63 0,578 
Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  9,971 2 63 0,000 
Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 4,306 2 62 0,018 
Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se pojavijo pred/med dogodkom 9,849 2 63 0,000 
Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo ustrezno rešitev. 5,285 2 63 0,008 
Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  11,702 2 62 0,000 
Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. 8,736 2 63 0,000 
Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti varno. 12,165 2 63 0,000 
Zaposleni imajo dovolj znanja.  10,678 2 61 0,000 
Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  9,958 2 63 0,000 
Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  3,502 2 61 0,036 
Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu porabniku. 9,633 2 62 0,000 
Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe porabnikov.  14,819 2 62 0,000 
Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  3,056 2 62 0,054 
Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  4,881 2 62 0,011 

 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Hotel ima primerno urejene 
prostore in vzdrževan inventar 
(mize, stoli, itd).  

Between Groups 3,133 2 1,567 1,274 0,287 
Within Groups 77,488 63 1,230     
Total 80,621 65       

Zaposleni so primerno urejeni. Between Groups 5,562 2 2,781 1,569 0,216 
Within Groups 111,710 63 1,773     
Total 117,273 65       

Gostinske storitve so 
pripravljene pravo�asno in po 
dogovoru. 

Between Groups 8,500 2 4,250 3,952 0,024 
Within Groups 67,757 63 1,076     
Total 76,258 65       

Zaposleni odgovarjajo na 
povpraševanja/vprašanja hitro 
in popolno. 

Between Groups 8,979 2 4,490 5,274 0,008 
Within Groups 52,775 62 ,851     
Total 61,754 64       

Zaposleni imajo vedno �as za 
potrebe porabnikov.  

Between Groups 9,905 2 4,953 6,839 0,002 
Within Groups 45,625 63 ,724     
Total 55,530 65       

Zaposleni imajo dovolj 
znanja.  

Between Groups 9,538 2 4,769 5,231 0,008 
Within Groups 56,523 62 ,912     
Total 66,062 64       

Hotel ima zaposlene, ki se 
osebno posvetijo vsakemu 
porabniku. 

Between Groups 11,963 2 5,982 6,571 0,003 
Within Groups 56,437 62 ,910     
Total 68,400 64       

Zaposleni vedno ravnajo v 
dobro porabnikov.  

Between Groups 5,506 2 2,753 1,678 0,195 
Within Groups 103,357 63 1,641     
Total 108,864 65       

Hotel ima primerne gostinske 
storitve. 

Between Groups 8,514 2 4,257 3,967 0,024 
Within Groups 67,608 63 1,073     
Total 76,121 65       

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Konferen�ne dvorane so 
pripravljene po dogovoru. 

Between Groups 4,092 2 2,046 2,083 0,133 
Within Groups 60,892 62 0,982     
Total 64,985 64       

Zaposleni pri storitvah 
pomagajo porabnikom.  

Between Groups 8,873 2 4,437 4,554 0,014 
Within Groups 61,384 63 0,974     
Total 70,258 65       

Zaposleni prisluhnejo željam 
porabnikov in poiš�ejo 
ustrezno rešitev. 

Between Groups 3,720 2 1,860 2,535 0,087 
Within Groups 46,220 63 0,734     
Total 49,939 65       

Zaposleni poskrbijo, da se 
porabnik oz. gost po�uti varno. 

Between Groups 8,730 2 4,365 4,808 0,011 
Within Groups 56,285 62 0,908     
Total 65,015 64       

Hotel se posveti vsakemu 
porabniku oz. gostu.  

Between Groups 9,800 2 4,900 5,450 0,007 
Within Groups 56,639 63 0,899     
Total 66,439 65       

Poslovni �as prodajne službe je 
ustrezen.  

Between Groups 6,640 2 3,320 4,434 0,016 
Within Groups 47,178 63 0,749     
Total 53,818 65       

Hotel ima sodobno tehni�no 
opremo. 

Between Groups 9,433 2 4,716 5,567 0,006 
Within Groups 51,676 61 0,847     
Total 61,109 63       

Zaposleni izvedejo storitve v 
obljubljenih rokih 

Between Groups 3,526 2 1,763 3,470 0,037 
Within Groups 32,005 63 0,508     
Total 35,530 65       

Tehni�na oprema deluje brez 
napak.  

Between Groups 4,673 2 2,337 3,220 0,047 
Within Groups 44,264 61 0,726     
Total 48,938 63       

Zaposleni lahko rešijo 
probleme/težave, ki se pojavijo 
pred/med dogodkom 

Between Groups 8,304 2 4,152 4,668 0,013 
Within Groups 55,142 62 0,889     
Total 63,446 64       

Vedenje zaposlenih vzbuja 
zaupanje pri porabniku. 

Between Groups 11,317 2 5,659 6,445 0,003 
Within Groups 54,437 62 0,878     
Total 65,754 64       

Zaposleni so vedno vljudni do 
porabnika.  

Between Groups 3,810 2 1,905 2,037 0,139 
Within Groups 57,975 62 0,935     
Total 61,785 64       

Zaposleni razumejo posebne 
želje oz. potrebe porabnikov.  

Between Groups 4,542 2 2,271 2,783 0,070 
Within Groups 50,596 62 0,816     
Total 55,138 64       
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Robust Tests of Equality of Means 

  
Statistic

a df1 df2 Sig. 
Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan inventar 
(mize, stoli itd.).  

Welch 2,104 2 39,824 0,135 

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. Welch 1,884 2 40,897 0,165 
Hotel ima primerne gostinske storitve. Welch 4,029 2 36,635 0,026 
Zaposleni so primerno urejeni. Welch 5,090 2 35,107 0,011 
Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih Welch 9,839 2 38,200 0,000 
Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. Welch 6,129 2 38,126 0,005 
Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. Welch 6,000 2 37,381 0,005 
Tehni�na oprema deluje brez napak.  Welch 2,957 2 41,114 0,063 
Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  Welch 2,540 2 34,618 0,093 
Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja hitro in 
popolno. 

Welch 1,803 2 38,109 0,179 

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se pojavijo pred/med 
dogodkom 

Welch 2,856 2 33,893 0,071 

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo ustrezno 
rešitev. 

Welch 1,777 2 34,782 0,184 

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  Welch 3,375 2 33,463 0,046 
Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. Welch 4,614 2 36,628 0,016 
Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti varno. Welch 3,938 2 35,892 0,028 
Zaposleni imajo dovolj znanja.  Welch 4,899 2 33,683 0,014 
Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  Welch 2,824 2 36,204 0,073 
Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  Welch 3,265 2 35,923 0,050 
Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu porabniku. Welch 4,186 2 36,678 0,023 
Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe porabnikov.  Welch 6,848 2 36,292 0,003 
Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  Welch 2,811 2 39,263 0,072 
Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  Welch 2,619 2 35,405 0,087 

a. Asymptotically F distributed. 
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REZULTATI ANALIZE ZA HIPOTEZO H1: POVPRE�NE OCENE GLEDE NA 
PRETEKLE IZKUŠNJE 

H1: Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na pri�akovanja porabnikov (obljubljena 

raven storitve) so kategorizacija nastanitvenega obrata in pretekle izkušnje porabnikov. 

Povpre�ne ocene glede na pretekle izkušnje. 

 

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 

Error 

95 % Confidence 
Interval for 

Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Hotel ima primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli, itd).  

Enkrat 33 6,09 0,879 0,153 5,78 6,40 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,52 1,295 0,259 4,99 6,05 
Nad 6 dogodkov 8 6,25 1,165 0,412 5,28 7,22 
Total 66 5,89 1,111 0,137 5,62 6,17 

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. Enkrat 33 5,55 1,003 0,175 5,19 5,90 
Od 2 do 5 dogodkov  25 4,92 1,656 0,331 4,24 5,60 
Nad 6 dogodkov 8 6,00 1,195 0,423 5,00 7,00 
Total 66 5,36 1,343 0,165 5,03 5,69 

Hotel ima primerne gostinske storitve. Enkrat 33 5,94 0,933 0,162 5,61 6,27 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,80 1,155 0,231 5,32 6,28 
Nad 6 dogodkov 8 6,00 1,512 0,535 4,74 7,26 
Total 66 5,89 1,083 0,133 5,63 6,16 

Zaposleni so primerno urejeni. Enkrat 32 6,28 0,772 0,136 6,00 6,56 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,80 1,118 0,224 5,34 6,26 
Nad 6 dogodkov 8 6,00 1,195 0,423 5,00 7,00 
Total 65 6,06 0,982 0,122 5,82 6,30 

Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih 
rokih. 

Enkrat 33 6,36 0,783 0,136 6,09 6,64 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,12 1,013 0,203 5,70 6,54 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 1,188 0,420 5,38 7,37 
Total 66 6,27 0,921 0,113 6,05 6,50 

Konferen�ne dvorane so pripravljene po 
dogovoru. 

Enkrat 32 6,44 0,669 0,118 6,20 6,68 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,00 1,225 0,245 5,49 6,51 
Nad 6 dogodkov 8 6,13 1,356 0,479 4,99 7,26 
Total 65 6,23 1,012 0,126 5,98 6,48 

Gostinske storitve so pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

Enkrat 33 6,27 0,944 0,164 5,94 6,61 
Od 2 do 5 dogodkov  24 6,04 1,122 0,229 5,57 6,52 
Nad 6 dogodkov 8 6,25 1,165 0,412 5,28 7,22 
Total 65 6,18 1,029 0,128 5,93 6,44 

Tehni�na oprema deluje brez napak.  Enkrat 33 6,18 0,882 0,154 5,87 6,49 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,60 1,756 0,351 4,88 6,32 
Nad 6 dogodkov 8 6,13 0,835 0,295 5,43 6,82 
Total 66 5,95 1,294 0,159 5,64 6,27 

Zaposleni pri storitvah pomagajo 
porabnikom.  

Enkrat 33 6,33 1,021 0,178 5,97 6,70 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,08 1,187 0,237 5,59 6,57 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 1,061 0,375 5,49 7,26 
Total 66 6,24 1,082 0,133 5,98 6,51 

Zaposleni odgovarjajo na 
povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 

Enkrat 33 6,21 0,960 0,167 5,87 6,55 
Od 2 do 5 dogodkov  24 6,08 1,100 0,225 5,62 6,55 
Nad 6 dogodkov 8 6,50 0,926 0,327 5,73 7,27 
Total 65 6,20 1,003 0,124 5,95 6,45 

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki 
se pojavijo pred/med dogodkom. 

Enkrat 33 6,09 0,980 0,171 5,74 6,44 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,00 1,155 0,231 5,52 6,48 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 0,916 0,324 5,61 7,14 
Total 66 6,09 1,034 0,127 5,84 6,35 

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov 
in poiš�ejo ustrezno rešitev. 

Enkrat 33 6,45 0,711 0,124 6,20 6,71 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,08 0,954 0,191 5,69 6,47 
Nad 6 dogodkov 8 6,25 1,165 0,412 5,28 7,22 
Total 66 6,29 0,873 0,107 6,07 6,50 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 

Error 

95 % Confidence 
Interval for 

Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe 
porabnikov.  

Enkrat 33 6,30 0,883 0,154 5,99 6,62 
Od 2 do 5 dogodkov  24 5,75 1,152 0,235 5,26 6,24 
Nad 6 dogodkov 8 6,00 1,414 0,500 4,82 7,18 
Total 65 6,06 1,074 0,133 5,80 6,33 

Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri 
porabniku. 

Enkrat 33 6,45 0,711 0,124 6,20 6,71 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,80 1,225 0,245 5,29 6,31 
Nad 6 dogodkov 8 6,00 1,309 0,463 4,91 7,09 
Total 66 6,15 1,041 0,128 5,90 6,41 

Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. 
gost po�uti varno. 

Enkrat 33 6,33 0,777 0,135 6,06 6,61 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,88 1,054 0,211 5,45 6,31 
Nad 6 dogodkov 8 6,13 1,126 0,398 5,18 7,07 
Total 66 6,14 0,943 0,116 5,90 6,37 

Zaposleni imajo dovolj znanja.  Enkrat 32 6,34 0,787 0,139 6,06 6,63 
Od 2 do 5 dogodkov  25 5,88 1,130 0,226 5,41 6,35 
Nad 6 dogodkov 7 6,00 1,414 0,535 4,69 7,31 
Total 64 6,13 1,016 0,127 5,87 6,38 

Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  Enkrat 33 6,55 0,617 0,107 6,33 6,76 
Od 2 do 5 dogodkov  25 6,16 0,850 0,170 5,81 6,51 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 0,744 0,263 5,75 7,00 
Total 66 6,38 0,739 0,091 6,20 6,56 

Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. 
gostu.  

Enkrat 32 6,31 0,859 0,152 6,00 6,62 
Od 2 do 5 dogodkov  24 6,08 0,929 0,190 5,69 6,48 
Nad 6 dogodkov 8 6,25 0,886 0,313 5,51 6,99 
Total 64 6,22 0,881 0,110 6,00 6,44 

Hotel ima zaposlene, ki se osebno 
posvetijo vsakemu porabniku.  

Enkrat 33 6,30 0,883 0,154 5,99 6,62 
Od 2 do 5 dogodkov  24 5,75 1,073 0,219 5,30 6,20 
Nad 6 dogodkov 8 6,13 1,126 0,398 5,18 7,07 
Total 65 6,08 1,005 0,125 5,83 6,33 

Zaposleni razumejo posebne želje oz. 
potrebe porabnikov.  

Enkrat 33 6,27 0,911 0,159 5,95 6,60 
Od 2 do 5 dogodkov  24 5,88 1,116 0,228 5,40 6,35 
Nad 6 dogodkov 8 6,25 1,165 0,412 5,28 7,22 
Total 65 6,12 1,023 0,127 5,87 6,38 

Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  Enkrat 33 6,24 1,001 0,174 5,89 6,60 
Od 2 do 5 dogodkov  24 6,00 0,978 0,200 5,59 6,41 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 0,916 0,324 5,61 7,14 
Total 65 6,17 0,977 0,121 5,93 6,41 

Zaposleni vedno ravnajo v dobro 
porabnikov.  

Enkrat 33 6,15 0,939 0,164 5,82 6,48 
Od 2 do 5 dogodkov  24 6,08 0,929 0,190 5,69 6,48 
Nad 6 dogodkov 8 6,38 0,916 0,324 5,61 7,14 
Total 65 6,15 0,922 0,114 5,93 6,38 
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Test of Homogeneity of Variances 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan inventar (mize, stoli itd.).  3,803 2 63 0,028 
Hotel ima sodobno tehni�no opremo. 1,867 2 63 0,163 
Hotel ima primerne gostinske storitve. 2,211 2 63 0,118 
Zaposleni so primerno urejeni. 2,540 2 62 0,087 
Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih. 1,287 2 63 0,283 
Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. 4,375 2 62 0,017 
Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. 0,483 2 62 0,619 
Tehni�na oprema deluje brez napak.  3,993 2 63 0,023 
Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  0,456 2 63 0,636 
Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 0,821 2 62 0,445 
Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se pojavijo pred/med dogodkom. 0,438 2 63 0,647 
Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo ustrezno rešitev. 1,473 2 63 0,237 
Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  0,703 2 62 0,499 
Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. 3,367 2 63 0,041 
Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti varno. 0,666 2 63 0,518 
Zaposleni imajo dovolj znanja.  1,764 2 61 0,180 
Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  0,742 2 63 0,480 
Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  0,037 2 61 0,963 
Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu porabniku. 0,403 2 62 0,670 
Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe porabnikov.  0,392 2 62 0,677 
Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  0,134 2 62 0,875 
Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  0,004 2 62 0,996 
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ANOVA 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Hotel ima primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli, itd).  

Between Groups 5,790 2 2,895 2,449 0,095 
Within Groups 74,467 63 1,182     
Total 80,258 65       

Zaposleni so primerno urejeni. Between Groups 9,251 2 4,625 2,698 0,075 
Within Groups 108,022 63 1,715     
Total 117,273 65       

Gostinske storitve so pripravljene 
pravo�asno in po dogovoru. 

Between Groups 0,379 2 0,189 0,157 0,855 
Within Groups 75,879 63 1,204     
Total 76,258 65       

Zaposleni odgovarjajo na 
povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. 

Between Groups 3,285 2 1,643 1,742 0,184 
Within Groups 58,469 62 0,943     
Total 61,754 64       

Zaposleni imajo vedno �as za potrebe 
porabnikov.  

Between Groups 0,940 2 0,470 0,547 0,582 
Within Groups 54,151 63 0,860     
Total 55,091 65       

Zaposleni imajo dovolj znanja.  Between Groups 2,788 2 1,394 1,378 0,260 
Within Groups 62,750 62 1,012     
Total 65,538 64       

Hotel ima zaposlene, ki se osebno 
posvetijo vsakemu porabniku. 

Between Groups 0,781 2 0,390 0,361 0,698 
Within Groups 67,004 62 1,081     
Total 67,785 64       

Zaposleni vedno ravnajo v dobro 
porabnikov.  

Between Groups 5,080 2 2,540 1,542 0,222 
Within Groups 103,784 63 1,647     
Total 108,864 65       

Hotel ima primerne gostinske storitve. Between Groups 1,073 2 0,536 0,450 0,639 
Within Groups 75,048 63 1,191     
Total 76,121 65       

Konferen�ne dvorane so pripravljene po 
dogovoru. 

Between Groups 1,052 2 0,526 0,515 0,600 
Within Groups 63,348 62 1,022     
Total 64,400 64       

Zaposleni pri storitvah pomagajo 
porabnikom.  

Between Groups 0,852 2 0,426 0,391 0,678 
Within Groups 68,602 63 1,089     
Total 69,455 65       

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov 
in poiš�ejo ustrezno rešitev. 

Between Groups 2,008 2 1,004 1,331 0,271 
Within Groups 47,522 63 0,754     
Total 49,530 65       

Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. 
gost po�uti varno. 

Between Groups 4,284 2 2,142 1,912 0,156 
Within Groups 69,470 62 1,120     
Total 73,754 64       

Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. 
gostu.  

Between Groups 6,303 2 3,152 3,093 0,052 
Within Groups 64,182 63 1,019     
Total 70,485 65       

Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  Between Groups 2,924 2 1,462 1,680 0,195 
Within Groups 54,848 63 0,871     
Total 57,773 65       

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. Between Groups 3,141 2 1,571 1,549 0,221 
Within Groups 61,859 61 1,014     
Total 65,000 63       

Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih 
rokih. 

Between Groups 2,113 2 1,057 1,992 0,145 
Within Groups 33,417 63 0,530     
Total 35,530 65       

Tehni�na oprema deluje brez napak.  Between Groups 0,729 2 0,365 0,461 0,633 
Within Groups 48,208 61 0,790     
Total 48,938 63       

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki 
se pojavijo pred/med dogodkom. 

Between Groups 4,271 2 2,135 2,194 0,120 
Within Groups 60,345 62 0,973     
Total 64,615 64       

Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri 
porabniku. 

Between Groups 2,345 2 1,172 1,124 0,331 
Within Groups 64,670 62 1,043     
Total 67,015 64       

Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  Between Groups 1,203 2 0,601 0,622 0,540 
Within Groups 59,936 62 0,967     
Total 61,138 64       

Zaposleni razumejo posebne želje oz. 
potrebe porabnikov.  

Between Groups 0,511 2 0,255 0,293 0,747 
Within Groups 53,951 62 0,870     
Total 54,462 64       

 

Robust Tests of Equality of Means 
  Statistica df1 df2 Sig. 
Hotel ima primerno urejene prostore in vzdrževan inventar (mize, stoli 
itd.).  

Welch 1,981 2 18,350 0,166 

Hotel ima sodobno tehni�no opremo. Welch 2,179 2 18,860 0,141 
Hotel ima primerne gostinske storitve. Welch 0,136 2 17,693 0,874 
Zaposleni so primerno urejeni. Welch 1,684 2 17,771 0,214 
Zaposleni izvedejo storitve v obljubljenih rokih. Welch 0,499 2 17,878 0,615 
Konferen�ne dvorane so pripravljene po dogovoru. Welch 1,349 2 16,728 0,286 
Gostinske storitve so pripravljene pravo�asno in po dogovoru. Welch 0,332 2 18,664 0,721 
Tehni�na oprema deluje brez napak.  Welch 1,122 2 20,605 0,345 
Zaposleni pri storitvah pomagajo porabnikom.  Welch 0,406 2 19,777 0,672 
Zaposleni odgovarjajo na povpraševanja/vprašanja hitro in popolno. Welch 0,533 2 20,198 0,595 
Zaposleni lahko rešijo probleme/težave, ki se pojavijo pred/med 
dogodkom. 

Welch 0,440 2 20,589 0,650 

Zaposleni prisluhnejo željam porabnikov in poiš�ejo ustrezno rešitev. Welch 1,330 2 17,595 0,290 
Zaposleni imajo vedno �as za potrebe porabnikov.  Welch 1,901 2 17,566 0,179 
Vedenje zaposlenih vzbuja zaupanje pri porabniku. Welch 2,956 2 16,991 0,079 
Zaposleni poskrbijo, da se porabnik oz. gost po�uti varno. Welch 1,596 2 18,016 0,230 
Zaposleni imajo dovolj znanja.  Welch 1,536 2 15,051 0,247 
Zaposleni so vedno vljudni do porabnika.  Welch 1,796 2 18,876 0,193 
Hotel se posveti vsakemu porabniku oz. gostu.  Welch 0,434 2 19,722 0,654 
Hotel ima zaposlene, ki se osebno posvetijo vsakemu porabniku. Welch 2,060 2 18,499 0,156 
Zaposleni razumejo posebne želje oz. potrebe porabnikov.  Welch 1,021 2 18,480 0,380 
Poslovni �as prodajne službe je ustrezen.  Welch 0,629 2 20,391 0,543 
Zaposleni vedno ravnajo v dobro porabnikov.  Welch 0,293 2 19,947 0,749 

a. Asymptotically F distributed. 
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REZULTATI ANALIZE ZA HIPOTEZO H2 

H2: Na zadovoljstvo porabnikov vpliva predvsem prijaznost in strokovnost zaposlenih. 

Regression 

Descriptive Statistics 
  Mean Std. Deviation N 

9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 5,8700 1,10700 159 
Prijaznost in strokovnost zaposlenih 5,8542 0,94989 159 
Zanesljivost zaposlenih 5,7893 1,03939 159 
Kongresno-konferen�no okolje 5,5115 1,15882 159 

 

Correlations 

 

Prijaznost in 
strokovnost 
zaposlenih 

Zanesljivost 
zaposlenih 

Kongresno-
konferen�no 

okolje 
Pearson 
Correlation 

9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, 
ki vam jih je nudil hotel? 

1,000 0,805 0,695 0,669 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,805 1,000 0,799 0,736 
Zanesljivost zaposlenih 0,695 0,799 1,000 0,724 
Kongresno-konferen�no okolje 0,669 0,736 0,724 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, 
ki vam jih je nudil hotel? 

. 0,000 0,000 0,000 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,000 . 0,000 0,000 
Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,000 0,000 . 0,000 
Kongresno-konferen�no okolje 0,000 0,000 0,000 . 

N 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, 
ki vam jih je nudil hotel? 

159 159 159 159 

Prijaznost in strokovnost zaposlenih 159 159 159 159 
Zanesljivost zaposlenih 159 159 159 159 
Kongresno-konferen�no okolje 159 159 159 159 

a Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Variables Entered/Removed
a 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Prijaznost in strokovnost 

zaposlenih 
. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter � 0,050, Probability-of-F-to-remove 
� 0,100). 

2 Kongresno-konferen�no 
okolje 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter � 0,050, Probability-of-F-to-remove 

� 0,100). 
a. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Model Summary
c
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 0,805a 0,647 0,645 0,659   
2 0,813b 0,660 0,656 0,649 0,933 

a. Predictors: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih 
b. Predictors: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih, F3 
c. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 
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ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 125,256 1 125,256 288,229 0,000a 

Residual 68,228 157 0,435     
Total 193,484 158       

2 Regression 127,775 2 63,887 151,673 0,000b 
Residual 65,710 156 0,421     
Total 193,484 158       

a. Predictors: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih 
b. Predictors: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih, F3 
c. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 0,345 0,323   1,070 0,086     

Prijaznost in strokovnost 
zaposlenih 

0,793 0,080 0,681 9,885 0,000 0,459 2,179 

Kongresno-konferen�no 
okolje 

0,161 0,066 0,168 2,445 0,016 0,459 2,179 

a. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance 

1 Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,143a 1,831 0,069 0,145 0,361 2,770 0,361 
Kongresno-konferen�no okolje 0,168a 2,445 0,016 0,192 0,459 2,179 0,459 

2 Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,090b 1,090 0,277 0,087 0,320 3,120 0,309 
a. Predictors in the Model: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih 
b. Predictors in the Model: (Constant), Prijaznost in strokovnost zaposlenih, F3 
c. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

Prijaznost in 
strokovnost 
zaposlenih 

Kongresno-
konferen�no okolje 

1 Correlations Prijaznost in strokovnost zaposlenih 1,000   
Covariances Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,003   

2 Correlations Prijaznost in strokovnost zaposlenih 1,000 –0,736 
Kongresno-konferen�no okolje –0,736 1,000 

Covariances Prijaznost in strokovnost zaposlenih 0,006 –0,004 
Kongresno-konferen�no okolje –0,004 0,004 

a. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Prijaznost in 
strokovnost 
zaposlenih 

Kongresno-
konferen�no 

okolje 
1 1 1,987 1,000 0,01 0,01   

2 0,013 12,445 0,99 0,99   
2 1 2,971 1,000 0,00 0,00 0,00 

2 0,022 11,755 0,67 0,01 0,38 
3 0,008 19,630 0,32 0,99 0,62 

a. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3,890 7,002 5,870 0,899 159 
Residual –3,022 2,316 0,000 0,645 159 
Std. Predicted Value –2,206 1,277 0,000 1,000 159 
Std. Residual –4,657 3,569 0,000 0,994 159 

a. Dependent Variable: 9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 
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REZULTATI ANALIZE ZA HIPOTEZO H3 

H3: Pri�akovanja porabnikov so odvisna od velikosti dogodka glede na število udeležencev. 
 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95 % Confidence 
Interval for Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Ponudnik kongresno-konferen�nih 
storitev mora imeti primerno 
urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

Do 50 udeležencev 89 6,47 0,605 0,064 6,34 6,60 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,59 0,599 0,098 6,39 6,79 
Nad 100 udeležencev 33 6,64 0,489 0,085 6,46 6,81 
Total 159 6,53 0,582 0,046 6,44 6,63 

Ponudnik kongresno-konferen�nih 
storitev mora imeti sodobno 
tehni�no opremo. 

Do 50 udeležencev 89 6,64 0,528 0,056 6,53 6,75 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,70 0,618 0,102 6,50 6,91 
Nad 100 udeležencev 33 6,55 0,617 0,107 6,33 6,76 
Total 159 6,64 0,567 0,045 6,55 6,72 

Ponudnik kongresno-konferen�nih 
storitev mora imeti primerne 
gostinske storitve. 

Do 50 udeležencev 89 6,33 0,850 0,090 6,15 6,50 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,59 0,644 0,106 6,38 6,81 
Nad 100 udeležencev 33 6,09 0,879 0,153 5,78 6,40 
Total 159 6,34 0,825 0,065 6,21 6,47 

Zaposleni morajo biti primerno 
urejeni. 

Do 50 udeležencev 89 6,29 0,726 0,077 6,14 6,45 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,22 0,821 0,135 5,94 6,49 
Nad 100 udeležencev 33 6,30 0,684 0,119 6,06 6,55 
Total 159 6,28 0,737 0,058 6,16 6,39 

Zaposleni morajo izvesti storitve v 
obljubljenih rokih. 

Do 50 udeležencev 89 6,70 0,592 0,063 6,57 6,82 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,57 0,555 0,091 6,38 6,75 
Nad 100 udeležencev 33 6,82 0,392 0,068 6,68 6,96 
Total 159 6,69 0,551 0,044 6,61 6,78 

Konferen�ne dvorane morajo biti 
pripravljene po dogovoru. 

Do 50 udeležencev 89 6,71 0,527 0,056 6,60 6,82 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,57 0,502 0,083 6,40 6,74 
Nad 100 udeležencev 33 6,82 0,392 0,068 6,68 6,96 
Total 159 6,70 0,500 0,040 6,62 6,78 

Gostinske storitve morajo biti 
pripravljene pravo�asno in po 
dogovoru. 

Do 50 udeležencev 89 6,73 0,539 0,057 6,62 6,84 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,68 0,475 0,078 6,52 6,83 
Nad 100 udeležencev 33 6,85 0,364 0,063 6,72 6,98 
Total 159 6,74 0,493 0,039 6,66 6,82 

Tehni�na oprema mora delovati 
brez napak.  

Do 50 udeležencev 89 6,78 0,538 0,057 6,66 6,89 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,76 0,435 0,072 6,61 6,90 
Nad 100 udeležencev 33 6,85 0,364 0,063 6,72 6,98 
Total 159 6,79 0,482 0,038 6,71 6,86 

Zaposleni morajo pri storitvah 
pomagati porabnikom oz. gostom.  

Do 50 udeležencev 89 6,35 0,755 0,080 6,19 6,51 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,54 0,767 0,126 6,28 6,80 
Nad 100 udeležencev 33 6,55 0,564 0,098 6,35 6,75 
Total 159 6,43 0,725 0,057 6,32 6,55 

Zaposleni morajo odgovarjati na 
povpraševanja/vprašanja hitro in 
popolno 

Do 50 udeležencev 89 6,39 1,062 0,113 6,17 6,62 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,38 0,893 0,147 6,08 6,68 
Nad 100 udeležencev 33 6,55 0,564 0,098 6,35 6,75 
Total 159 6,42 0,937 0,074 6,27 6,57 

Zaposleni morajo rešiti 
probleme/težave, ki se pojavijo 
pred/med dogodkom. 

Do 50 udeležencev 89 6,65 0,880 0,093 6,47 6,84 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,54 0,691 0,114 6,31 6,77 
Nad 100 udeležencev 33 6,67 0,479 0,083 6,50 6,84 
Total 159 6,63 0,768 0,061 6,51 6,75 

Zaposleni morajo prisluhniti 
željam porabnikov in poiskati 
ustrezno rešitev. 

Do 50 udeležencev 88 6,41 0,978 0,104 6,20 6,62 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,32 0,915 0,150 6,02 6,63 
Nad 100 udeležencev 33 6,61 0,704 0,123 6,36 6,86 
Total 158 6,43 0,913 0,073 6,29 6,57 

Zaposleni morajo imeti vedno �as 
za potrebe porabnikov.  

Do 50 udeležencev 89 6,15 1,154 0,122 5,90 6,39 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,16 0,958 0,157 5,84 6,48 
Nad 100 udeležencev 33 6,18 0,917 0,160 5,86 6,51 
Total 159 6,16 1,059 0,084 5,99 6,32 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95 % Confidence 
Interval for Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Vedenje zaposlenih mora vzbujati 
zaupanje pri porabniku. 

Do 50 udeležencev 89 6,42 0,781 0,083 6,25 6,58 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,46 0,730 0,120 6,22 6,70 
Nad 100 udeležencev 33 6,61 0,788 0,137 6,33 6,89 
Total 159 6,47 0,770 0,061 6,34 6,59 

Zaposleni morajo poskrbeti, da se 
porabnik po�uti varno. 

Do 50 udeležencev 89 6,40 0,849 0,090 6,23 6,58 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,30 0,968 0,159 5,97 6,62 
Nad 100 udeležencev 33 6,45 0,869 0,151 6,15 6,76 
Total 159 6,39 0,878 0,070 6,25 6,53 

Zaposleni morajo imeti dovolj 
znanja.  

Do 50 udeležencev 89 6,28 0,839 0,089 6,10 6,46 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,35 0,949 0,156 6,03 6,67 
Nad 100 udeležencev 33 6,33 0,777 0,135 6,06 6,61 
Total 159 6,31 0,849 0,067 6,18 6,44 

Zaposleni morajo biti vedno 
vljudni do porabnika.  

Do 50 udeležencev 89 6,61 0,633 0,067 6,47 6,74 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,62 0,639 0,105 6,41 6,83 
Nad 100 udeležencev 33 6,52 0,566 0,098 6,31 6,72 
Total 159 6,59 0,618 0,049 6,49 6,69 

Ponudnik kongresno-konferen�nih 
storitev se mora posvetiti vsakemu 
porabniku.  

Do 50 udeležencev 89 6,08 0,882 0,093 5,89 6,26 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,38 0,893 0,147 6,08 6,68 
Nad 100 udeležencev 33 6,42 0,708 0,123 6,17 6,68 
Total 159 6,22 0,862 0,068 6,09 6,36 

Zaposleni se morajo osebno 
posvetiti vsakemu porabniku.  

Do 50 udeležencev 89 6,00 1,022 0,108 5,78 6,22 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,27 0,990 0,163 5,94 6,60 
Nad 100 udeležencev 33 6,12 0,781 0,136 5,84 6,40 
Total 159 6,09 0,970 0,077 5,94 6,24 

Zaposleni morajo razumeti 
posebne želje oz. potrebe 
porabnikov.  

Do 50 udeležencev 89 6,12 0,927 0,098 5,93 6,32 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,35 0,857 0,141 6,07 6,64 
Nad 100 udeležencev 33 6,30 0,684 0,119 6,06 6,55 
Total 159 6,21 0,867 0,069 6,08 6,35 

Poslovni �as prodajne službe mora 
biti ustrezen.  

Do 50 udeležencev 89 5,94 0,921 0,098 5,75 6,14 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,38 0,794 0,131 6,11 6,64 
Nad 100 udeležencev 33 6,15 1,034 0,180 5,78 6,52 
Total 159 6,09 0,930 0,074 5,94 6,23 

Zaposleni morajo vedno ravnati v 
dobro porabnikov.  

Do 50 udeležencev 89 6,30 0,871 0,092 6,12 6,49 
Med 51 in 99 udeležencev 37 6,54 0,730 0,120 6,30 6,78 
Nad 100 udeležencev 33 6,27 0,876 0,152 5,96 6,58 
Total 159 6,35 0,843 0,067 6,22 6,48 

9. Zanima nas, kako ste zadovoljni 
z vsemi storitvami, ki vam jih je 
nudil hotel? 

Do 50 udeležencev 89 5,84 1,076 0,114 5,62 6,07 
Med 51 in 99 udeležencev 37 5,89 1,125 0,185 5,52 6,27 
Nad 100 udeležencev 33 5,94 1,197 0,208 5,51 6,36 
Total 159 5,87 1,107 0,088 5,70 6,05 

 



Priloga 8 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli, itd). 

2,196 2 156 0,115 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno tehni�no opremo. 1,027 2 156 0,361 
Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti primerne gostinske storitve. 3,972 2 156 0,021 
Zaposleni morajo biti primerno urejeni. 1,044 2 156 0,354 
Zaposleni morajo izvesti storitve v obljubljenih rokih. 4,811 2 156 0,009 
Konferen�ne dvorane morajo biti pripravljene po dogovoru. 5,513 2 156 0,005 
Gostinske storitve morajo biti pripravljene pravo�asno in po dogovoru. 4,426 2 156 0,014 
Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  1,465 2 156 0,234 
Zaposleni morajo pri storitvah pomagati porabnikom oz. gostom.  2,557 2 156 0,081 
Zaposleni morajo odgovarjati na povpraševanja/vprašanja hitro in popolno 2,444 2 156 0,090 
Zaposleni morajo rešiti probleme/težave, ki se pojavijo pred/med dogodkom. 0,451 2 156 0,638 
Zaposleni morajo prisluhniti željam porabnikov in poiskati ustrezno rešitev. 1,616 2 155 0,202 
Zaposleni morajo imeti vedno �as za potrebe porabnikov.  0,307 2 156 0,736 
Vedenje zaposlenih mora vzbujati zaupanje pri porabniku. 0,189 2 156 0,828 
Zaposleni morajo poskrbeti, da se porabnik po�uti varno. 0,809 2 156 0,447 
Zaposleni morajo imeti dovolj znanja.  2,182 2 156 0,116 
Zaposleni morajo biti vedno vljudni do porabnika.  0,047 2 156 0,954 
Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev se mora posvetiti vsakemu porabniku.  0,907 2 156 0,406 
Zaposleni se morajo osebno posvetiti vsakemu porabniku.  2,074 2 156 0,129 
Zaposleni morajo razumeti posebne želje oz. potrebe porabnikov.  5,574 2 156 0,005 
Poslovni �as prodajne službe mora biti ustrezen.  1,497 2 156 0,227 
Zaposleni morajo vedno ravnati v dobro porabnikov.  1,854 2 156 0,160 
9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil hotel? 0,853 2 156 0,428 

 
ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti 
primerno urejene prostore in vzdrževan inventar (mize, 
stoli, itd). 

Between Groups 0,825 2 0,412 1,220 0,298 
Within Groups 52,735 156 0,338     
Total 53,560 158       

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti 
sodobno tehni�no opremo. 

Between Groups 0,437 2 0,218 0,676 0,510 
Within Groups 50,406 156 0,323     
Total 50,843 158       

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti 
primerne gostinske storitve. 

Between Groups 4,464 2 2,232 3,374 0,037 
Within Groups 103,197 156 0,662     
Total 107,660 158       

Zaposleni morajo biti primerno urejeni. Between Groups 0,179 2 0,090 0,163 0,849 
Within Groups 85,644 156 0,549     
Total 85,824 158       

Zaposleni morajo izvesti storitve v obljubljenih rokih. Between Groups 1,100 2 0,550 1,834 0,163 
Within Groups 46,799 156 0,300     
Total 47,899 158       

Konferen�ne dvorane morajo biti pripravljene po 
dogovoru. 

Between Groups 1,115 2 0,557 2,265 0,107 
Within Groups 38,395 156 0,246     
Total 39,509 158       

Gostinske storitve morajo biti pripravljene pravo�asno in 
po dogovoru. 

Between Groups 0,549 2 0,275 1,131 0,325 
Within Groups 37,879 156 0,243     
Total 38,428 158       

Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  Between Groups 0,171 2 0,085 0,364 0,695 
Within Groups 36,559 156 0,234     
Total 36,730 158       

Zaposleni morajo pri storitvah pomagati porabnikom oz. 
gostom.  

Between Groups 1,483 2 0,742 1,418 0,245 
Within Groups 81,573 156 0,523     
Total 83,057 158       

Zaposleni morajo odgovarjati na povpraševanja/vprašanja 
hitro in popolno 

Between Groups 0,647 2 0,323 0,365 0,695 
Within Groups 138,120 156 0,885     
Total 138,767 158       

Se nadaljuje 



Priloga 8 

 

Nadaljevanje 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Zaposleni morajo rešiti probleme/težave, ki se pojavijo 
pred/med dogodkom. 

Between Groups 0,382 2 0,191 0,321 0,726 
Within Groups 92,725 156 0,594     
Total 93,107 158       

Zaposleni morajo prisluhniti željam porabnikov in 
poiskati ustrezno rešitev. 

Between Groups 1,475 2 0,737 0,884 0,415 
Within Groups 129,260 155 0,834     
Total 130,734 157       

Zaposleni morajo imeti vedno �as za potrebe porabnikov.  Between Groups 0,032 2 0,016 0,014 0,986 
Within Groups 177,037 156 1,135     
Total 177,069 158       

Vedenje zaposlenih mora vzbujati zaupanje pri porabniku. Between Groups 0,874 2 0,437 0,735 0,481 
Within Groups 92,686 156 0,594     
Total 93,560 158       

Zaposleni morajo poskrbeti, da se porabnik po�uti varno. Between Groups 0,474 2 0,237 0,305 0,738 
Within Groups 121,350 156 0,778     
Total 121,824 158       

Zaposleni morajo imeti dovolj znanja.  Between Groups 0,156 2 0,078 0,107 0,899 
Within Groups 113,743 156 0,729     
Total 113,899 158       

Zaposleni morajo biti vedno vljudni do porabnika.  Between Groups 0,247 2 0,123 0,320 0,727 
Within Groups 60,181 156 0,386     
Total 60,428 158       

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev se mora 
posvetiti vsakemu porabniku.  

Between Groups 4,083 2 2,041 2,813 0,063 
Within Groups 113,213 156 0,726     
Total 117,296 158       

Zaposleni se morajo osebno posvetiti vsakemu 
porabniku.  

Between Groups 1,955 2 0,977 1,039 0,356 
Within Groups 146,812 156 0,941     
Total 148,767 158       

Zaposleni morajo razumeti posebne želje oz. potrebe 
porabnikov.  

Between Groups 1,687 2 0,843 1,124 0,328 
Within Groups 117,043 156 0,750     
Total 118,730 158       

Poslovni �as prodajne službe mora biti ustrezen.  Between Groups 5,103 2 2,552 3,023 0,052 
Within Groups 131,664 156 0,844     
Total 136,767 158       

Zaposleni morajo vedno ravnati v dobro porabnikov.  Between Groups 1,733 2 0,867 1,223 0,297 
Within Groups 110,544 156 0,709     
Total 112,277 158       

9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki 
vam jih je nudil hotel? 

Between Groups 0,240 2 0,120 0,097 0,908 
Within Groups 193,244 156 1,239     
Total 193,484 158       
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Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistica df1 df2 Sig. 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti primerno urejene 
prostore in vzdrževan inventar (mize, stoli, itd). 

Welch 1,342 2 74,074 0,268 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno tehni�no 
opremo. 

Welch 0,569 2 64,991 0,569 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti primerne 
gostinske storitve. 

Welch 3,985 2 73,162 0,023 

Zaposleni morajo biti primerno urejeni. Welch 0,141 2 69,252 0,868 
Zaposleni morajo izvesti storitve v obljubljenih rokih. Welch 2,473 2 78,694 0,091 
Konferen�ne dvorane morajo biti pripravljene po dogovoru. Welch 2,721 2 76,245 0,072 
Gostinske storitve morajo biti pripravljene pravo�asno in po dogovoru. Welch 1,679 2 79,205 0,193 
Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  Welch 0,554 2 80,431 0,577 
Zaposleni morajo pri storitvah pomagati porabnikom oz. gostom.  Welch 1,523 2 75,282 0,225 
Zaposleni morajo odgovarjati na povpraševanja/vprašanja hitro in 
popolno 

Welch 0,703 2 83,594 0,498 

Zaposleni morajo rešiti probleme/težave, ki se pojavijo pred/med 
dogodkom. 

Welch 0,429 2 84,389 0,652 

Zaposleni morajo prisluhniti željam porabnikov in poiskati ustrezno 
rešitev. 

Welch 1,223 2 77,264 0,300 

Zaposleni morajo imeti vedno �as za potrebe porabnikov.  Welch 0,016 2 76,878 0,984 
Vedenje zaposlenih mora vzbujati zaupanje pri porabniku. Welch 0,700 2 70,635 0,500 
Zaposleni morajo poskrbeti, da se porabnik po�uti varno. Welch 0,269 2 67,593 0,765 
Zaposleni morajo imeti dovolj znanja.  Welch 0,101 2 69,570 0,904 
Zaposleni morajo biti vedno vljudni do porabnika.  Welch 0,360 2 71,803 0,699 
Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev se mora posvetiti vsakemu 
porabniku.  

Welch 3,022 2 73,882 0,055 

Zaposleni se morajo osebno posvetiti vsakemu porabniku.  Welch 0,974 2 75,506 0,382 
Zaposleni morajo razumeti posebne želje oz. potrebe porabnikov.  Welch 1,135 2 76,850 0,327 
Poslovni �as prodajne službe mora biti ustrezen.  Welch 3,553 2 70,053 0,034 
Zaposleni morajo vedno ravnati v dobro porabnikov.  Welch 1,460 2 72,294 0,239 
9. Zanima nas, kako ste zadovoljni z vsemi storitvami, ki vam jih je nudil 
hotel? 

Welch 0,090 2 67,350 0,914 

a. Asymptotically F distributed. 
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REZULTATI ANALIZE ZA HIPOTEZO H5 

H5: Pri izbiri kongresno–konferen�nih ponudnikov je klju�ni element izbire porabnikov, 

opremljenost prostorov s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95 % Confidence 
Interval for Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Ponudnik kongresno-
konferen�nih storitev 
mora imeti sodobno 
tehni�no opremo. 

Grand hotel Union 86 6,64 0,507 0,055 6,53 6,75 
Hotel Lev 52 6,69 0,579 0,080 6,53 6,85 
Central hotel 21 6,48 0,750 0,164 6,13 6,82 
Total 159 6,64 0,567 0,045 6,55 6,72 

Tehni�na oprema mora 
delovati brez napak.  

Grand hotel Union 86 6,83 0,382 0,041 6,74 6,91 
Hotel Lev 52 6,81 0,398 0,055 6,70 6,92 
Central hotel 21 6,57 0,870 0,190 6,18 6,97 
Total 159 6,79 0,482 0,038 6,71 6,86 

 

Test of Homogeneity of Variances 

  
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti sodobno 
tehni�no opremo. 

4,192 2 156 0,017 

Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  12,556 2 156 0,000 
 

ANOVA 

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Ponudnik kongresno-
konferen�nih storitev 
mora imeti sodobno 
tehni�no opremo. 

Between Groups 0,702 2 0,351 1,092 0,338 

Within Groups 50,141 156 0,321     

Total 50,843 158       

Tehni�na oprema mora 
delovati brez napak.  

Between Groups 1,126 2 0,563 2,467 0,088 

Within Groups 35,604 156 0,228     

Total 36,730 158       
 

Robust Tests of Equality of Means 
  Statistica df1 df2 Sig. 

Ponudnik kongresno-konferen�nih storitev mora imeti 
sodobno tehni�no opremo. 

Welch 0,701 2 48,930 0,501 

Tehni�na oprema mora delovati brez napak.  Welch 0,848 2 46,669 0,435 
a. Asymptotically F distributed. 

 


