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UVOD 
 
Danes na prelomu novega tisočletja, lahko govorimo o novi ekonomski revoluciji ali 
revoluciji storitev. Preskok v storitveno gospodarstvo pomeni, da bo v prihodnosti čedalje 
manj ljudi zaposlenih v proizvodnih dejavnostih in vedno več na področju storitev, porabljali 
pa bomo vse več najrazličnejših storitev. Na narodnogospodarski ravni so storitvena podjetja 
izjemno pomemben del gospodarstev razvitih in nerazvitih držav. Čeprav se storitveni sektor 
v Sloveniji po osamosvojitvi razvija zelo intenzivno, je v primerjavi z razvitimi državami 
občutno manj razvit (Potočnik, 2004, str. 20-22). 
 
Storitvena podjetja se ukvarjajo predvsem z vprašanji, katere storitve ponuditi in na kakšen 
način izvesti posamezno storitev, da bi bili z njo porabniki1 zadovoljni. Podjetja postavljajo 
visoko raven kakovosti med najpomembnejše cilje poslovanja, saj so le na ta način sposobna 
zadovoljiti vedno višja pričakovanja in želje porabnikov. Da lahko podjetje oceni 
zadovoljstvo porabnikov mora pridobivati podatke o zadovoljstvu (Podlesek, 2007, str. 1). 
 
Namen diplomskega dela je s pomočjo domače in tuje znanstvene ter strokovne literature 
celovito preučiti in opredeliti pojma zadovoljstvo in storitve ter s pomočjo anketnega 
vprašalnika analizirati zadovoljstvo gostov s storitvami Hotela Cerkno. V okviru študentskega 
dela s podjetjem sodelujem že kar nekaj let, podjetje pa bo verjetno ostalo moj delodajalec 
tudi v prihodnje. Za analizo zadovoljstva gostov Hotela Cerkno in preverjanje raziskovalnih 
domnev, sem se tako odločila zaradi poznavanja podjetja in njegovega poslovanja, izsledki 
raziskave pa mu bodo tudi v pomoč pri nadaljnjih odločitvah za izboljšavo kakovosti storitev 
in posledično večje zadovoljstvo gostov, kar je osnova za uspešno poslovanje. Za pridobitev 
želenih informacij in dosego zastavljenih ciljev sem anketirala goste, ki so v hotelu bivali v 
času zimske sezone. Omenjeni termin sem izbrala, ker je v tem času hotelska zasedenost 
najvišja, poleg tega pa sem na ta način pridobila informacije o zadovoljstvu stalnih hotelskih 
gostov, ki hotel največkrat obiščejo v času zimske sezone in katerih zadržanje je za podjetje 
ključnega pomena. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V okviru prvega je najprej 
poglavje, v katerem bom najprej opredelila storitve in njihove značilnosti, sledi pa mu 
poglavje o zadovoljstvu, kjer bom več povedala o modelu zadovoljstva porabnikov, 
pričakovanjih, merjenju zadovoljstva in pa zadovoljstvu v povezavi z zvestobo. V praktičnem 
delu bom opisala raziskavo zadovoljstva gostov v hotelu Cerkno, v okviru katere je 
predstavljeno hotelsko podjetje ter analiza odgovorov na anketna vprašanja. Preverila bom 
tudi šest raziskovalnih domnev, tako na celotnem vzorcu, kot tudi na nekaterih podvzorcih. 
Izhodišče za postavljanje domnev je bilo moje delo v podjetju in samo delo z gosti. Zadnje 
poglavje diplomskega dela je namenjeno sklepnim mislim in predlogom, na koncu pa je 
podan še pregled uporabljene literature in virov, dodane pa so tudi ustrezne priloge. 

                                                 
1 V diplomskem delu imajo izrazi 'porabnik', 'odjemalec' in 'potrošnik' enak pomen in se uporabljajo kot 
sinonimi. 
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1 STORITVE 
 
Danes več ljudi ustvarja storitve in se z njimi preživlja, kot od proizvodnje izdelkov. S 
storitvami se srečujemo vsak dan. Smo porabniki številnih storitev, ki jih nudijo prevozniki, 
trgovine, banke, kulturne in vzgojno-izobraževalne institucije in organizacije, zdravstveni 
domovi, frizerji, turistične agencije, restavracije, internet, itd.. Storitve so postale tako rekoč 
del našega življenja (Potočnik, 2004, str. 19). Storitve v posameznih državah obravnavajo 
precej različno, kar je predvsem posledica razlik v vrstah in stopnjah razvoja tega sektorja. V 
zadnjih letih opažamo izreden porast tako imenovanih novih storitev, ki nastajajo na podlagi 
razvoja informacijske in telekomunikacijske tehnologije (Potočnik, 2000, str. 18). 
 

1.1 OPREDELITEV STORITEV 
 
Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio« (»servire« it.), ki ima v našem jeziku več 
pomenov, in sicer med drugim: delati za nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, 
pomagati nekomu oziroma narediti zanj nekaj, ustrezati, ravnati se po čem, odslužiti, skrbeti, 
izvajati, posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se (Snoj, 1998, str. 
32). Grönroos (2000, str. 46) storitev opredeli kot proces, ki sestoji iz vrste bolj ali manj 
neotipljivih aktivnosti, ki potekajo, čeprav ne vedno, med ponudnikom in porabnikom storitve 
in omogočijo rešitev porabnikovih problemov. Zeithamlova in Bitnerjeva (1996, str. 5) 
storitve na eni strani na kratko opredelita s tremi pojmi - postopki, dejanja in koristi, obenem 
pa na drugi podata še širšo definicijo, kjer storitev označita kot vse ekonomske aktivnosti, 
katerih output ni fizični produkt ali tvorba, je navadno porabljena istočasno kot je proizvedena 
ter kupcu zagotavlja neoprijemljivo dodano  vrednost v različnih oblikah (prijetnost, zabava, 
pravočasnost, udobje ali zdravje). 
 

1.2 ZNAČILNOSTI STORITEV 
 
V številni literaturi je podan širok spekter ugotovitev o  značilnostih storitev. Ponavadi so 
storitve primerjane z dobrinami oz. izdelki. Middleton (2001, str. 43) kot osnovno razliko 
med izdelki in storitvami navaja, da so izdelki proizvedeni, storitve pa se izvajajo, medtem ko 
Konečnikova (2007, str. 11) pravi, da je razlika med izdelkom in storitvijo predvsem v stopnji 
(ne)oprijemljivosti tistega, kar kupec oziroma potrošnik dobi. Še druge razlike med proizvodi 
in storitvami so prikazane v sliki 1. Grönroos (2000, str. 42) navaja, da za večino storitev 
veljajo  naslednje tri značilnosti: 

1. Storitve so procesi, ki v večji meri sestojijo iz aktivnosti ali serije aktivnosti in ne stvari; 
2. Storitve so, vsaj do neke mere, proizvedene in porabljene istočasno; 
3. Potrošnik, vsaj do neke mere, sodeluje v procesu proizvodnje storitve. 
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Slika 1: Razlika med izdelki in storitvami 
 
IZDELKI:     
 
STORITVE:  

PROIZVODNJA 

PONUDBA 

SKLADIŠČENJE PRODAJA PORABA 

SOČASNA IZVEDBA IN PORABA STORITVE  
Vir: V. Potočnik, Trženje storitev, 2000, str. 21. 

 
Številni avtorji (Grönroos, 2000; Jones, Lockwood, 1999; Zeithaml, Bitner, 2003; Kotler, 
1998, str. 466-468 v Podlesek, 2007, str. 6) storitvam pripisujejo štiri splošne značilnosti, in 
sicer neopredmetenost, neločljivost, spremenljivost in minljivost. 
 
Neopredmetenost storitev se nanaša na njihovo nefizičnost. Ne moremo jih prijeti, videti ali 
kako drugače zaznati, dokler niso proizvedene (Mihalič, 2003, str. 47). Ponudnik storitev 
mora torej tisto, kar je v osnovi neotipljivo, spremeniti v otipljivo. To doseže tako, da 
'abstraktnim ponudbam storitev' doda fizične dokaze in podobo. Vendar pa tudi vse storitve 
niso enako neotipljive. Na osnovi rezultatov delovanja različnih storitev ali stopnje prisotnosti 
oprijemljivih sestavin, ki spremljajo izvajanje storitev, so le-te lahko razporejene v različne 
stopnje opredmetenosti. Če po opravljeni storitvi porabnik ne pridobi fizičnih dokazov, ali ne 
čuti neposrednih koristi, lahko celo podvomi o tem, da je bila sploh izvedena (Zeithaml, 
Bitner, 2003, str. 5 v Podlesek, 2007, str. 7). 

 
Neločljivost storitev pomeni, da se proizvodnja in potrošnja odvijata istočasno in na istem 
mestu. Prisotna morata biti potrošnik in proizvajalec. Pri nakupu fizičnega proizvoda lahko 
lastnik izbira čas in kraj uporabe ali potrošnje tega proizvoda, pri storitvah pa se ne spremeni 
lastništvo nad fizičnim proizvodom, temveč gre za pravico do uporabe ali porabe določene 
storitve v določenem času in na določenem kraju (Mihalič, 2003, str. 47). Potočnik (2000, str. 
21) navaja, da je izvajalec storitve tisti, ki jo posreduje in je hkrati del storitve. Ker je 
porabnik pogosto vključen v izvedbo storitve, je vzajemno delovanje med njim in 
ponudnikom storitve najpomembnejša posebnost trženja storitev. Oba, porabnik in ponudnik 
storitev, vplivata na končni izid, to je zadovoljstvo porabnika. Sočasni izvedbi in porabi 
storitev pravimo tudi simultanost storitev. 
 
Spremenljivost (variabilnost) se nanaša na spremenljivost v kakovosti storitev. Proizvodi se 
proizvajajo, storitve pa nastajajo v določenem procesu, katerega osnovni sestavni del je 
človek – izvajalec, zaradi česan ni zagotovljena enaka raven kakovosti storitve. Na storitev 
vplivajo tako proizvajalci kot potrošniki (Mihalič, 2003, str. 47-48). 
 
Minljivost (kratkotrajnost) storitev se nanaša na dejstvo, da določena storitev obstaja oz. jo je 
mogoče izvesti le v nekem določenem času (in prostoru). Proizvajalec fizičnih proizvodov 
lahko svoj proizvod skladišči, turistično podjetje jih ne more. To lastnost različni avtorji 
imenujejo tudi pokvarljivost ali neobstojnost storitev oz. nezmožnost skladiščenja (Mihalič, 
2003, str. 47-48). 
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1.2.1 Značilnosti storitev v turizmu 
 
Turistična storitev je v najširšem smislu vse, kar ponudimo turistom, da bi zadovoljili njihove 
potrebe in želje glede prevoza, prenočevanja, razvedrila, postrežbe jedi, rekreacije, animacije, 
itd. Oblike in vsebine turističnih storitev so omejene le s sposobnostjo prepoznavanja potreb 
in želja turistov ter s kreativnostjo načrtovalcev in izvajalcev turističnih storitev (Brezovec, 
2000, str. 87). 
 
Poleg splošnih značilnosti storitev, ki so bile predstavljene v poglavju 1.2, se v turizmu 
dodatno srečujemo še s posebnostmi, ki izhajajo iz značilnosti ponudbe in povpraševanja v 
turizmu. Predstavimo jih lahko s sledečimi posebnostmi (Middleton, 2001, str. 45): 

• nihanje povpraševanja med letom, tednom in dnevom, 
• visoki stalni stroški, povezani s poslovanjem turističnih podjetij, 
• medsebojna odvisnost turističnih proizvodov. 

 
Brezovčeva (2000, str. 45-46) pa naštetim dodaja še: 

• začasno lastništvo, 
• usmerjenost k ponudbi namesto k porabnikom, 
• razpršen nadzor nad storitvijo, 
• širina doživetja, 
• visoka stopnja tveganja porabnikov, 
• sanje in fantazije kot sestavni del storitve, 
• odvisnost od okolja. 

 
Sezonskost2 je povezana z variabilnostjo klimatskih razmer v destinacijah in časom dopustov, 
šolskih počitnic in praznikov. Sezonska komponenta se zaradi podnebnih razmer zmanjšuje, 
ker turistična podjetja dopolnjujejo svoj spekter storitev3. Z nihanji povpraševanja med 
tednom se npr. soočajo hotelska podjetja, ki ciljajo na določen segment gostov, katerih 
nočitve so pogostejše na določene dele v tednu (mestni hoteli). Z nihanjem povpraševanja 
med dnevom pa se srečujejo predvsem gostinska podjetja (visoko povpraševanje v času kosila, 
nizko v drugih delih dneva). Na spremembe v povpraševanju, ki so lahko precej nenadne, pa 
vplivajo tudi različni dogodki kot so vojne, terorizem, naravne katastrofe, itd (Mihalič, 2003, 
str. 49). 
 
Visoki stalni stroški so značilni predvsem za nastanitveno gostinstvo in letalske družbe. 
Stalni stroški so v največji meri povezani z izgradnjo in vzdrževanjem turističnih zmogljivosti 
in niso vezani na obseg poslovanja (stroški zavarovanja, trženja, režije, plače redno 
zaposlenih ljudi). Že majhna sprememba v stopnji zasedenosti zmogljivosti tako lahko 
pomeni velik dobiček ali znatno izgubo na vložena sredstva (Konečnik, 2007, str. 17). 
 

                                                 
2 Nihanje povpraševanja med letom. 
3 Npr. izgradnja termalnih kopališč. 
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Posebnost medsebojne odvisnosti turističnih proizvodov (komplementarnost4) obsega dva 
vidika (Mihalič, 2003, str. 50): 

• ponudba enega turističnega proizvajalca je v komplementarnem razmerju do ponudbe 
ostalih turističnih proizvajalcev (celoviti turistični proizvodi), 

• ponudba turističnih podjetij je v komplementarnem razmerju do neproizvedene 
turistične ponudbe (proizvedene hotelske storitve na eni, klimatske razmere destinacije 
na drugi strani). 

 
Turisti, ki kupijo turistično storitev, imajo nad njo le začasno lastništvo, saj le-te ne dobijo v 
trajno, temveč začasno »last«. 
 
Značilna je tudi usmerjenost k ponudbi namesto k porabnikom, turistična destinacija je 
namreč najpogosteje dana, zato se šele po njenem ovrednotenju začnemo spraševati, komu jo 
lahko ponudimo. 
 
Razpršen nadzor nad storitvijo je posledica dejstva, da je turistična storitev pogosto 
sestavljena in zato zahteva sodelovanje različnih ponudnikov in tako kakovosti turistične 
storitve ne nadzoruje vedno en ponudnik. Ker so v integralni storitvi med seboj povezani, 
lahko napaka enega vpliva na omajanje ugleda drugega. 
 
Širina doživetij. Turistična storitev je celostna izkušnja turista, ki se začne s pripravami 
povprečno šest tednov pred nakupom in traja s spomini (in ocenami) vsaj še šest tednov po 
nakupu. Ocena storitve je odvisna od številnih dejavnikov in kombinacij med njimi. 
 
Visoka stopnja tveganja porabnikov. Nakup turistične storitve zahteva visoko stopnjo 
tveganja turistov. Ker turist nimam možnosti preizkusiti turistične storitve pred nakupom, 
tvega relativno velik delež svojih prihodkov. 
 
Sanje in fantazije kot sestavni del storitve. Bančne, zdravniške ali avtomehanične storitve 
kupujemo iz racionalnih motivov. Nakup turistične storitve pa je pogosto povezan z nejasnimi 
in iracionalnimi motivi. 
 
Odvisnost od okolja. Turistične storitve so v veliki meri podvržene vplivom iz okolja5, ki jih 
ponudnik ne more nadzorovati, pogosto niti predvideti.  
 

                                                 
4 Turistični ponudniki v destinaciji se morajo medsebojno povezovati in usklajevati, kakovost celotnega 
turističnega proizvoda se namreč meri po kakovosti tistega delnega turističnega proizvoda, ki je najslabše 
kakovosti. 
5 Vojne, teroristične akcije, naravne nesreče, vremenske nevšečnosti, politični zapleti, ipd. 
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2 ZADOVOLJSTVO 
 
Za vsako sodobno, trženjsko naravnano podjetje, ki se pri svojem poslovanju srečuje s 
številčno konkurenco, je pomembno, da zna prisluhniti željam in potrebam ciljnega trga ter na 
podlagi teh ugotovitev oblikuje ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potrebe potencialnih 
kupcev. V skladu s tem spoznanjem se v podjetjih vse bolj zavedajo pomena, ki ga ima 
zadovoljstvo potrošnikov za uspešno poslovanje podjetja (Štefančič Pavlovič, 2001, str. 6). 
Razumevanje, kako usmerjati (pogosto tudi manipulirati) porabnikove zaznave rezultatov 
storitev, omogoča storitvenemu podjetju, da doseže želeno raven zadovoljstva (Potočnik, 
2004, str. 129).  Izmed številnih dejavnikov sta zelo pomembna naslednja dva: vloženi napor 
in pričakovanje potrošnikov. Pomembno vprašanje je, kolikšen naj bi bil napor, ki ga mora 
vložiti potrošnik, da dobi iskano dobrino, in kakšna je zveza med pričakovanjem potrošnika 
ter dejansko (občuteno) kakovostjo dobrine (Možina, 1998, str. 132).  
 

2.1 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA 
 
Pregled obstoječe literature pokaže širok spekter opredelitev zadovoljstva. Snoj (1998, str. 
158) pravi, da zadovoljstvo odjemalcev s storitvijo merimo kot razliko med vrednostjo, ki jo 
odjemalci pričakujejo od tega izdelka in dejansko zaznano vrednostjo izdelka ob nakupu in 
uporabi. Kotler (1996, str. 40) definira zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je 
posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi 
pričakovanji. Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot ponakupno ovrednotenje kakovosti oz. 
vrednosti, ki jo potrošnik dobi z določenim izdelkom ali storitvijo, v primerjavi s pričakovano 
kakovostjo oz. vrednostjo (Anderson, Fornell & Lehmann, 1994 str. 53). Slednji avtorji so 
opredelili tudi dve različici kupčevega zadovoljstva, po katerih ga delijo na zadovoljstvo z 
določeno transakcijo (ang. transaction-specific), kjer gre za porabnikovo zadovoljstvo z 
nakupnim procesom, in pa splošno zadovoljstvo (ang. cumulative), kot splošna ocena vseh 
nakupnih izkušenj. 
 
Na podlagi številnih raziskav so nastale različne teorije, ki služijo kot osnova za razumevanje 
in oblikovanje različnih opredelitev zadovoljstva porabnikov. Brookes (1995, str. 9.) jih 
povzema: 

• Po teoriji pravičnosti (ang. Equity Theory) se zadovoljstvo pojavi takrat, ko je rezultat 
procesa menjave v ravnotežju z vložki (čas, denar in napor). To razmerje mora biti 
primerljivo oziroma enakovredno z razmerjem pri drugih porabnikih v enakih oziroma 
podobnih menjalnih procesih. 

• Po teoriji medsebojnega vpliva dejavnikov (ang. Attribution Theory) se lahko rezultat 
menjalnega procesa kaže kot uspeh oziroma neuspeh, na katerega vplivajo tako notranji 
(vloženi napor, zmožnost sodelovanja, vključenost in podobni)  kot tudi zunanji 
dejavniki (težavnost, vloženi napori drugih porabnikov, prodajno osebje in podobni). 

• Po teoriji zmožnosti delovanja je porabnikovo zadovoljstvo neposredno povezano z 
zaznanim delovanjem izdelka oziroma storitve. 
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• Najpogosteje uporabljena teorija pa je teorija nepotrditve pričakovanj (ang. Expectancy 
Disconfirmation Theory), s katero lahko bolj nazorno opredelimo zadovoljstvo 
porabnikov in njegove ključne elemente.  

 
Kot ugotavljata Giese in Cote (2000), pa lahko kljub temu, da pregled literature in virov s 
področja zadovoljstva kaže na značilne razlike med posameznimi definicijami, identificiramo 
tri glavne elemente opredelitev: 

1. Zadovoljstvo potrošnika je odziv (čustven ali kognitiven); 
2. Odziv se vedno osredotoča na določen element porabnikovega zadovoljstva 

(pričakovanje, proizvod, nakupna izkušnja);  
3. Odziv se zgodi v določenem času po izkušnji (po potrošnji, po izbiri, na  osnovi 

preteklih izkušenj, itd.). 
 
Zadovoljstvo brez dvoma igra pomembno vlogo pri določanju tržnih aktivnosti ter razvijanju 
turističnih produktov. Ocena porabnikovega zadovoljstva mora biti uporabljena kot glavni 
parameter pri oceni kakovosti lastnih proizvodov in storitev (Yoon & Uysal, 2005, str. 47). 
 

2.2 MODEL ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV 
 
Raziskovalci so za merjenje zadovoljstva razvili različne metode, ki pa temeljijo na različnih 
modelih zadovoljstva porabnikov. Le-ti vsebujejo različne dejavnike, ki vplivajo na 
zadovoljstvo. Pomembno je razumeti in analizirati, kateri so tisti ključni dejavniki, ki imajo 
na zadovoljstvo turistov najmočnejši vpliv. Vsebina modela, oblikovana in uporabljena v 
raziskavi, s skupno oceno poda sliko o zadovoljnem oziroma nezadovoljnem porabniku. 
 
V sliki 2 predstavljam model, ki sta ga razvili, oziroma priredili po modelu ACSI6, projektni 
skupini z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani7 ter Ekonomsko-poslovne fakultete 
Univerze v Mariboru8, za pripravo priročnika za spremljanje zadovoljstva turistov. Model je 
bil osnovno izhodišče tudi pri pripravi vprašalnika za lastno raziskavo. 
 

Slika 2: Model zadovoljstva turistov 

 
Vir: T. Dmitrović etal., Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov; priročnik, 2007, str. 6. 

                                                 
6 American Customer Satisfaction Index. 
7 Dr. Tanja Dmitrović, dr. Ljubica Kneževič Cvelbar, dr. Tomaž Kolar, dr. Maja Konečnik, dr. Tanja Mihalič, 
dr. Irena Ograjenšek, dr. Iča Rojšek, dr. Irena Vida, dr. Vesna Žabkar. 
8 Mag. Vladimir Gabrijan, mag. Borut Milfelner, dr. Damijan Mumel, dr. Anton Ogorelc, mag. Aleksandra 
Pisnik Korda, dr. Boris Snoj. 
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Ključni elementi modela so naslednji (Dmitrović etal., 2007, str. 6): 
 

• Splošna podoba: kaj si turisti mislijo o določenem hotelu oziroma turističnem kraju. 
Gre za zaznave, ideje, vtise in prepričanja turistov glede priljubljenosti, edinstvenosti in 
ugleda hotela oziroma turističnega kraja; 

• Cene: ali so z vidika turista primerne oziroma ugodne; 
• Kakovost: kako dobro »deluje« in kaj je na voljo v okviru turistične ponudbe. Gre za 

zaznano kakovost oziroma odličnost različnih vidikov turistične ponudbe, kot so 
informacije, ljudje, dodatna ponudba, poleg tega pa tudi za zaznano pomembnost 
posameznih elementov turistične ponudbe določenega hotela ali kraja; 

• Vrednost: kaj turist »dobi« in kaj mu to pomeni. Gre za zaznano »koristnost«; 
vrednost, pridobljeno za denar; počutje. Ločimo razumsko komponento (koristnost 
bivanja) in čustveno komponento (navdušenje nad bivanjem v hotelu oziroma 
turističnem kraju); 

• Zadovoljstvo: celostna ocena izkušenj z bivanjem v določenem turističnem kraju 
oziroma hotelu. Gre za splošno oceno občutka zadovoljstva, preseganje pričakovanj in 
pohvale; 

• Zvestoba: ali se turist namerava vrniti in kaj namerava povedati naprej. Gre torej za 
možnost ponovnega obiska ter priporočila prijateljem in znancem. 

 
2.2.1 Pričakovanja porabnikov 

 
Koncept pričakovanj se uporablja v mnogih študijah o obnašanju porabnikov, a vseeno se 
malo ve, kaj determinira in oblikuje pričakovanja porabnikov. Pričakovanja ne determinirana 
samo posameznik, temveč tudi referenčne skupine, zunanje situacije, norme, vrednote, čas, 
ponudnik storitev in podobno. Zato pričakovanj ni možno napovedati zgolj na osnovi 
gospodinjstev ali  posameznikov. Včasih je lažje napovedati pričakovanja celostno s 
skupinami porabnikov (Uran, Conti, 2006, str. 78).  
 
Potočnik (2004, str. 127) loči med objektivnimi, subjektivnimi ter idealnimi pričakovanji. 
Pravi, da objektivna pričakovanja lahko opredelimo s povprečno ravnjo kakovosti, ki temelji 
na znanih informacijah (to je raven pričakovanja večine porabnikov), za subjektivna, da 
izražajo počutje porabnikov v zvezi s storitvijo in kakšna bi po njihovem mnenju kakovost 
storitve morala biti, idealna pričakovanja pa naj bi vsebovala tisto, kar se lahko zgodi pri 
najboljših objektivnih pogojih. 
 
Kotler, Bowen, & Makens (2003, str. 386) pravijo, da so pričakovanja ustvarjena na osnovi 
preteklih izkušenj, mnenj bližnjih in prijateljev ter tržnikov in obljub ter informacij 
konkurentov. Tržniki morajo nivo pričakovanj postavljati previdno. Po Parasuramanu, 
Zeithamlu in Berryju (1994, str. 202) naj bi pričakovanja v zvezi s storitvami tvorila dva 
nivoja, ki jih porabniki pri ocenjevanju storitev uporabljajo kot primerjalne standarde: 

• Želena storitev: storitev kot slika tega, kar porabniki verjamejo da 'je lahko' in 'mora 
biti' zagotovljeno; 
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• Zadostna storitev: minimalen nivo storitve, ki ga porabniki še sprejmejo. 
 
Med omenjenima nivojema je območje tolerance, ki predstavlja razpon kakovosti storitve, ki 
jo porabnik še sprejme. 
 

2.3 ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBA 
 
Ryan, Rainer in Morisson (1999, str. 19) definirajo zvestobo kot odvisno spremenljivko 
koristi ter kot stanje pripadnosti in predanosti. Zvestoba se v okviru proizvodov in storitev 
odraža kot nagnjenost k ponovnim nakupom, finančnem pa kot pozitiven vpliv na poslovni 
rezultat podjetja. 
 
Zadovoljstvo je mera, do katere so bila izpolnjena porabnikova pričakovanja ter je obenem 
rekvizit za zvestobo, katera napove verjetnost vrnitve porabnika in njegovega nadaljnjega 
sodelovanja z organizacijo. Izpolnjena ali presežena pričakovanja porabnikov so osnova za 
gradnjo zvestobe (Kotler, Bowen & Makens, 2003, str. 389), vendar pa se zvestoba gradi tudi 
s pomočjo drugih dejavnikov, na katere lahko podjetje bolj ali manj vpliva. Najpomembnejši 
elementi, ki vplivajo na zvestobo potrošnika, so po Oliverju (1999, str. 34) zaznana 
superiornost (večvrednost) izdelka ali storitve, osebna trdnost porabnika (dovzetnost za 
spremembe), socialna determiniranost porabnika na institucionalnem nivoju in socialna 
determiniranost porabnika na osebnem nivoju. 
 
Po Kavranovi (2001) je zadovoljstvo potrošnikov tesno povezano z njihovo lojalnostjo, saj je 
ta najmočnejša pri tistih potrošnikih, ki so zelo zadovoljni s storitvijo/izdelkom. Zadovoljen in 
zvest potrošnik bo širil pozitivno mnenje o storitvi/izdelku, povečala se bo prodaja, zvesti 
potrošniki bodo manj občutljivi na spremembe cen, zmanjšali se bodo stroški iskanja novih 
potrošnikov. Povezava med zadovoljstvom in zvestobo je dognana na podlagi različnih 
raziskav, prikazana je v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Povezava med zadovoljstvom in zvestobo 

STOPNJA ZADOVOLJSTVA STOPNJA LOJALNOSTI v % 
odlično/zelo zadovoljen 95 
dobro/zadovoljen 65 
povprečno/niti zadovoljen niti nezadovoljen 15 
slabo/nezadovoljen 2 
zelo slabo/zelo nezadovoljen 0 

Vir: N. Hill, Brierley & MacDougall, How to measure customer satisfaction, 1999 v Kavran, Kažipot do zadovoljnega kupca, 2001. 

 
Zadovoljstvo potrošnika je le eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na zvestobo, zato se lahko 
pojavi vprašanje, ali je smiselno, da podjetja zadovoljstvu namenjajo tolikšno pozornost. V 
skladu s povedanim so se v zadnjem času pojavile tudi nekatere študije, ki opozarjajo na to, 
da zadovoljstvo kupcev, ki imajo svobodo izbire, še ne zagotavlja njihove zvestobe, saj se 
predpostavka, da zadovoljstvo in zvestoba nastopata v tandemu, vse pogosteje izkaže za 
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neresnično (Oliver, 1999, str. 35). Tudi Kotler, Bowen in Makens (2003, str. 390) navajajo, da 
iz sledečih razlogov zadovoljni porabniki niso nujno tudi zvesti porabniki: 

• Gostje so lahko npr. s storitvijo hotela zelo zadovoljne, vendar se vanj ne bodo več 
vrnile, ker se ne bodo vračale v obiskano območje;  

• Gostje bodo morda, kljub zadovoljstvu s hotelom in povratkom v destinacijo, zaradi 
iskanja novih izkušenj in doživetij bivale drugje; 

• Nekateri gostje so cenovno zelo občutljivi in bodo, kljub zadovoljstvu s preteklimi 
izkušnjami, vedno kupovali po načelu najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo. 

 
Kljub temu, da vse zgoraj navedene trditve držijo, pa to ne zmanjšuje pomena, ki ga ima 
zadovoljstvo potrošnika za vsako tržno naravnano podjetje. Ob natančnejšem pregledu 
naštetih elementov, ki vplivajo na zvestobo potrošnika, namreč ugotovimo, da je zadovoljstvo 
poleg superiornosti izdelka ali storitve edini dejavnik, na katerega podjetje sploh lahko vpliva. 
Če si torej podjetje želi pridobiti zveste kupce, mora potrošniku ponuditi nekaj več od 
konkurence in se truditi, da čim bolje zadovolji želje in potrebe svojih kupcev (Štefančič 
Pavlovič, 2001, str. 28). Zadovoljni porabniki se vračajo, kar je za organizacijo velika 
prednost, saj so stroški za ohranjanje »starih« veliko nižji kot za privabljanje novih. 
Medsebojno poznavanje in zaupanje porabnika v storitveno organizacijo pomeni prednost tudi 
za porabnika, ker tako zmanjša svoje nakupno tveganje (Potočnik, 2000, str. 126). 
  

2.4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV 
 
Merjenje kakovosti storitev je zaradi pomanjkanja objektivnih meril in subjektivnega 
potrošnikovega gledanja na kakovost težavno. Razlikovati moramo med merjenjem kakovosti 
storitev in merjenjem zadovoljstva. Merjenje zadovoljstva je kratkoročna ocena določene 
izvedbe, kakovost storitev pa je dolgoročna, splošna ocena izvedbe. Pri merjenju zadovoljstva 
gre za porabnikovo oceno določene izkušnje s storitvijo in ne za globalno oceno storitvene 
organizacije ali procesa (Nežič, 2003, str. 30). 
 
Sistematično spremljanje zadovoljstva odjemalcev in uporaba rezultatov raziskav sta 
pomembna za ugotavljanje spreminjajočih se odjemalčevih želja in pričakovanj, za 
ocenjevanje dela zaposlenih v podjetju ter za primerjavo s konkurenčnimi podjetji. Za 
merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva odjemalcev podjetja uporabljajo različne metode 
(Kotler 1996, str. 41-42): 

• Skupinski intervju s porabniki, ki ponavadi zajema do 15 porabnikov, ki poglobljeno 
razpravljajo o nekaj značilnostih določene storitve; 

• Spremljanje predlogov in pritožb porabnikov, ki daje informacije zlasti o 
razočaranju ali navdušenju posameznih porabnikov; 

• Ankete o zadovoljstvu porabnikov, preko katerih podjetja merijo stopnjo zadovoljstva 
svojih porabnikov; 

• Namišljeno nakupovanje, kjer najete osebe koristijo storitve podjetja in nato poročajo 
managementu o izkušnjah, ki so jih pri tem imeli oziroma jih primerjajo z izkušnjami v 
konkurenčnih podjetjih; 
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• Analiza izgubljenih odjemalcev, pri čemer podjetje vzpostavi stik z gosti, ki niso več 
porabniki in izvedeti, kaj jih je do tega pripeljalo; 

• Indeks zadovoljstva odjemalcev, ki se izračuna na podlagi rezultatov predhodnega 
merjenja zadovoljstva z anketnimi vprašalniki. 

 
Merjenje zadovoljstva potrošnikov je področje, ki je v zadnjem času vedno bolj aktualno. Pri 
tem ne gre le za trenuten trend v tržnem raziskovanju, temveč gre za odraz situacije na trgu. 
Stopnja konkurenčnosti med podjetji je namreč čedalje večja, storitve/izdelki se v kakovosti 
med seboj ne razlikujejo prav dosti, potrošniki pa so vse zahtevnejši. Zato je zadovoljen 
potrošnik čedalje pomembnejši dejavnik uspešnosti podjetja. Podjetje, ki pozna mnenja in 
stališča svojih potrošnikov, ima namreč možnosti za boljše zadovoljevanje njihovih potreb in 
za boljše poslovne odločitve. Poleg tega, da opisane konkurenčne razmere na trgu 
vzpodbujajo raziskave zadovoljstva, pomeni dodatno spodbudo tudi čedalje več podjetij, ki 
uspešno pridobivajo certifikat kakovosti (standardi ISO) in ki pristopajo k tekmovanju za 
poslovno odličnost. Pri obeh se zahteva nepretrgano spremljanje zadovoljstva potrošnikov 
(Kavran, 2001). 
 
3 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELU CERKNO 
 
Zadovoljstvo gostov se najpogosteje meri s pomočjo vprašalnikov, zato sem to metodo  
uporabila tudi v lastni raziskavi. Zadovoljstvo gostov s storitvami Hotela Cerkno sem merila s 
pomočjo vprašalnika, ki je meril splošno zadovoljstvo gostov s storitvami. 
 

3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA HOTEL CERKNO D.O.O. 
 

Gostinsko-turistično podjetje Hotel Cerkno, ki leži v osrčju cerkljanskega hribovja v 
severozahodni Sloveniji, je bilo ustanovljeno v letu 1990. Lastnik je podjetje Certa d.d., 
podjetje za upravljanje in investiranje. Osnovne dejavnosti podjetja so trgovina na drobno, 
trgovina na debelo, posredništvo pri prodaji, dejavnost žičnic in vlečnic, priprava in razvoz 
jedi ter dejavnost hotelov in turizma, ki predstavljata tudi glavni del poslovanja.  
 
Hotel je kategoriziran s tremi zvezdicami ter ima 75 sob različnih standardov z skupno 180 
ležišči. Dve restavracij nudita izbor različnih vrst hrane, v katerih se streže tako a la carte kot 
tudi penzionske menije. V sklopu hotela se nahaja tudi pokrit bazen s termalno vodo v izmeri 
25x13,5 m2 , savne, fitnes, kozmetični salon s solarijem ter različnimi masažami. Hotel ima v 
lasti tudi tri peščena tenis igrišča, ki so od hotela oddaljena cca 7 min hoje. Za razna srečanja 
in sestanke/seminarje ima hotelski sklop tudi dve opremljeni predavalnici (50 in 10 oseb). 
Hotel upravlja tudi z 70 hektari urejenih smučarskih površin pod imenom Smučarski center 
Cerkno. V okviru le-tega se v lasti podjetja Hotel Cerkno na vrhu smučišča nahaja še en 
gostinsko-nastanitveni objekt, ki poleg restavracije vključuje še osem apartmajev.  
 
Zimski obiskovalci so predvsem družine z otroki s potrebo po aktivnost in sprostitvi (otroci 
pogosto obiskujejo šolo smučanja), ki čez dan smučajo na Smučarskem centru, v hotelu pa 



 

12 
 

koristijo penzionske storitve. Čez celo leto hotel obiskujejo večje skupine šolarjev, ki pridejo 
v hotel predvsem z namenom in željo po dodatnem ali povsem novem smučarskem ali pa 
plavalnem znanju. Upokojenci oziroma starejši hotel obiščejo predvsem v poletnem času in se 
radi odpravijo na razne pohode v bližnje hribe ter na organizirane izlete z ogledi raznih 
zgodovinskih znamenitosti. Poleg naštetih pa v okviru celega leta hotel obiskujejo še gostje, 
ki v njem bivajo iz poslovnih razlogov, kot so seminarji in konference.  
 
Ker se v hotelu zavedajo, da zelo malo obiskovalcev hotel obišče zaradi njega in njegove 
ponudbe, delajo predvsem na sodelovanju z naravo in ponudbe v povezavi z njo. Veliko 
obiskovalcev okolice in ljubiteljev narave v hotel pripelje ravno ta motiv. Za boljšo 
zadovoljitev potreb takih obiskovalcev se je hotel opremil in pripravil ter nedavno tako prejel 
tudi licenci pohodniškega in kolesarskega hotela. 
 
3.2 MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELU CERKNO 
 
V Hotelu Cerkno zaenkrat zadovoljstvo merijo na dva dokaj klasična načina, s knjigo pritožb 
in pohval, ki se nahaja na recepciji hotela, in pa anketnim vprašalnikom, ki hotelske goste 
pričaka v njihovih sobah. Na teh vprašalniki se meri klasične dimenzije zadovoljstva. Po 
besedah vodstva hotela naj bi se v prihodnje merjenju zadovoljstva posvetilo več pozornosti 
in pričelo z izvajanjem obsežnejših aktivnosti in dejavnosti v tej smeri. 
 

3.2.1 Opredelitev problema in ciljev 
 
Zaradi vse večje konkurence na trgu in vse bolj zahtevnih uporabnikov storitev postaja skrb 
za potrošnike v storitvenih podjetjih čedalje pomembnejša. Podjetja se zato vedno pogosteje 
odločajo za merjenje zadovoljstva porabnikov. V izrazito storitvenem sektorju kot je 
hotelirstvo, je zadovoljstvo porabnikov ključnega pomena, saj je z veliko dražje pridobivanje 
novih kupcev, kot pa zadržanje starih. Cilj raziskave je predvsem preučiti zadovoljstvo s 
storitvami gostov hotela na podlagi izpeljanega anketiranja ter svetovati podjetju, kako naj se 
ravna v prihodnosti, saj lahko sistematičnim pristopom pridobivanja, analiziranja in 
implementacije sprememb občutno zmanjša poslovno tveganje. Za malo hotelsko podjetje, 
kot je hotel Cerkno, je obdržati zveste porabnike ključnega pomena.  
 

3.2.2 Metoda zbiranja podatkov 
 
Zadovoljstvo gostov s storitvami Hotela Cerkno sem analizirala z anketnim vprašalnikom, ki 
sem ga sestavila v angleškem in slovenskem jeziku. Vprašalnik sem izdelala s spletnim 
orodjem, ki je brezplačno dostopno na spletnem naslovu www.makesurvey.com. Spletno 
anketiranje je potekalo od 12. marca do 30. aprila.  
 
Za namen raziskave sem pri vodstvu hotela dobila elektronske naslove gostov, ki so v hotelu 
bivali v zimski sezoni 2008/2009. Na te naslove sem posredovala elektronsko pismo s 
pojasnilom o namenu raziskave ter hitro povezavo do elektronskega vprašalnika. Anketirani 
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so preko spleta rešili ankete, k sodelovanju pa so lahko povabili tudi ostale družinske člane, s 
katerimi so bivali v hotelu (k temu sem jih pozvala tudi v spremnem tekstu). Spletno orodje je 
sproti analiziralo odgovore in trenutno stanje rezultatov raziskave. Elektronsko pismo sem 
poslala na 224 naslovov9, od tega sem dobila približno 20 povratnic, da pošte ni bilo mogoče 
dostaviti. Z ostalih naslovov sem pridobila skupno 112 rešenih vprašalnikov, med njimi 
nobenega angleškega. 
 

3.2.3 Anketni vprašalnik 
 
Kot raziskovalni instrument sem uporabila anketni vprašalnik, ki je prikazan v prilogi 1. 
Vprašalnik zajema skupno 15 vprašanj, od tega eno vsebuje še šest krajših vprašanj v zvezi z 
ocenami posameznih elementov ponudbe. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. 
 
Izhodišče za sestavo mojega vprašalnika je bil obstoječi standardni vprašalnik za merjenje 
zadovoljstva na nivoju destinacije in je dostopen na spletnem naslovu 
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/zagotavljanje_kakovosti/ in pa vprašalnik, 
ki ga v hotelu za merjenje zadovoljstva že uporabljajo. Primarni cilj raziskave je analizirati 
zadovoljstvo s storitvami, zato sem opustila vprašanja, ki se nanašajo na kakovost ter 
pomembnost, ki jo porabnikom pomenijo posamezni elementi v ponudbi. Prvi del vprašalnika 
zajema vprašanja, s katerimi sem hotela ugotoviti glavni motiv obiska hotela, dolžino bivanja 
gosta in skupno število obiskov. Osrednji del vprašalnika tvorijo vprašanja, ki so se  
osredotočala predvsem na zadovoljstvo s primarno ponudbo hotela in so merila zadovoljstvo s 
storitvami, ki nudi hotel Cerkno. Sem sem vključila tudi vprašanja o splošni izpolnitvi 
pričakovanj, oceni razmerja med ceno in kakovostjo hotelskih storitev, posebnem 
(ne)zadovoljstvu s storitvami ter nameri o ponovnem obisku. V zadnjem delu vprašalnika so 
bila vprašanja o demografskih spremenljivkah anketiranih (spol, starost, ekonomski status in 
pa država bivanja).     
 

3.2.4 Predstavitev značilnosti vzorca 
 
Med vsemi anketiranci, ki jih je bilo 112, je bilo 49 (43,8%) moških in 59 (52,7%) žensk, 4 
(3,6%) anketiranih spola ni zaupalo. Dva (1,8)% anketirana sta bila starih od 10 do vključno 
20 let, 10 (8,9%) od 21 do vključno 30 let, 37 (33,0%) od 31 do vključno 40 let,  47 (42,0%) 
od 41 do vključno 50, 8 (7,1%) od 51 do vključno 60 let ter trije (2,7%) anketirani, ki so bili 
starejši od 60 let. Pet (64,5%) anketiranih starosti ni navedlo. Zanimal me je tudi ekonomski 
status anketirancev in z anketo sem ugotovila, da je 87 (77,7%) anketiranih zaposlenih, 10 
(8,9%) samozaposlenih, 1  (0,9%) nezaposlen, 6 (5,4%) upokojencev ter prav tolikšen delež 
dijakov oziroma študentov. Dva (1,8%) anketirana sta imela status različen od prej omenjenih 
(drugo). Ker v hotelu Cerkno bivajo gostje iz različnih držav, me je zanimala tudi struktura 
gostov glede na državo, iz katere prihajajo. Tako sem ugotovila, da je bilo 80 (71,4%) 
anketiranih domačih gostov ter 32 (28,6%) iz sosednje Hrvaške.  

                                                 
9 Večinoma slovenski in hrvaški. 



 

14 
 

3.3 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Rezultate raziskave sem v prvem delu predstavila splošno in podala skupno analizo celotnega 
vzorca anketiranih. V drugem delu pa sem s pomočjo programa MS Excel in SPSS za 
Windows na posameznih podvzorcih statistično preverjala raziskovalne domneve. V analizi 
sem uporabila SPSS proceduro One-sample T Test (preizkušanje domneve o vrednosti 
aritmetične sredine, če standardni odklon v populaciji ni znan) ter proceduro Independent-
Samples T (preizkušanje domneve10 o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za 
neodvisna vzorca – preizkus skupin). Izbira t-preizkusa skupin temelji na Levenovem 
preizkusu enakosti varianc.  
 

3.3.1 Analiza anketnih vprašanj 
 
Pri prvem vprašanju sem goste spraševala o tem, ali so že kdaj bivali v hotelu oziroma, 
kolikokrat so pred tem hotel že obiskali. Glede na zbrano v tabeli 2 vidimo, da je v raziskavi 
sodelovalo 48,21% gostov, ki je hotel že obiskalo in pa 49,11% tistih, ki so hotel obiskali 
prvikrat. Za anketirane, ki so že bivali v hotelu, se je kot rečeno zastavilo tudi vprašanje o 
tem, kolikokrat so hotel v preteklosti že obiskali. Odgovori so bili različni, povprečno število 
predhodnih obiskov, izračunanih kot aritmetična sredina med skupnim številom in številom 
odgovorov pa je bilo 4,3 obiska. 
 
Pri drugem vprašanju sem goste spraševala, kolikšno je bilo njihovo skupno število nočitev v 
hotelu v času zadnjega obiska. Analiza je pokazala, da so gostje v hotelu opravili različno 
Število nočitev, v povprečju pa so gostje v hotelu prespali 4,6 noči. 
 
Pri tretjem vprašanju sem goste spraševala o tem kateri so glavni razlogi, da so obiskali ta 
hotel. Ugotovila sem, da je največ gostov (60,7%) hotel obiskalo zaradi športa in rekreacije 
ter skoraj za polovico manjši delež zaradi počitka in sprostitve (26,8%). Deleži obiskov 
gostov z razlogom zabave (8,0%), kulture (0,9%) ter konferenc, kongresov, seminarjev in 
drugih oblik izobraževanj (0,9%) so glede na prva dva precej nižji. 2,7% gostov je imelo za 
obisk hotela druge motive. 
 
Pri četrtem vprašanju so gostje ocenjevali storitve hotela, pri čemer jim je bila na voljo 
petstopenjska lestvica, kjer je »1« pomenila, da so z njo izredno nezadovoljni, »5« pa, da  so z 
njo izredno zadovoljni. Gostje so ocenjevali sprejem, nastanitev, oddelek hrane in pijače 
(restavracija in bistro), bazen, konferenčne prostore in pa animacijo. 
 
Vsako kategorijo storitev, vključeno v vprašalnik, so vsebinsko sestavljali elementi ponudbe 
oziroma storitev, s katerimi se v času bivanja navadno srečujejo gostje hotela. Skupno ocene 
zadovoljstva s posameznimi storitvami tvorijo povprečne ocene kategorij storitev (slika 3).  
 

                                                 
10 V obeh oblikah t-testa je uporabljena predpostavka o (ne)enakosti aritmetičnih sredin in velja za vse vrste 
(razen če ni drugače izpostavljeno) t-preizkusov  v nadaljevanju diplomskega dela: H0: μ 1 = μ 2 H1: μ 1  μ 2. 
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Slika 3: Povprečne vrednosti ocen posameznih kategorij  

 
 
Glede na ocene so bili gostje najmanj zadovoljni z animacijo (3,48) in bazenom (3,81). Višje 
ocene so prisodili konferenčnim prostorom (4,00), nastanitvi (4,26), sprejemu (4,31) ter 
oddelku hrane in pijače, kateri je glede na oceno (4,46) izmed vse ponudbe še najbolj 
zadovoljil želje gostov. 
 
Ocena vsake omenjene kategorije pa je, kot rečeno, sestavljena iz ocen, ki so jih dobile 
posamezne storitve oziroma elementi ponudbe. Katere storitve sestavljajo posamezno 
kategorijo in kakšne ocene so jim gostje prisodili, je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju.  
 
Slika 4 kaže, da so gostje v zvezi s sprejemom (recepcijo) najbolje ocenili prijaznost in 
ustrežljivost receptorjev (4,70), sledi informiranje o ponudbi hotela (4,26), najslabše pa je bil 
ocenjen izgled recepcije (3,97). Skupna povprečna ocena sprejema znaša 4,31. 
 

Slika 4: Zadovoljstvo gostov s sprejemom 

 
 
V zvezi z nastanitvijo so gostje, kot kaže slika 5, najvišje ocenili prijaznost in ustrežljivost 
sobaric (4,56), nekoliko slabše sta bila ocenjena čistoča sobe (4,53) ter udobje in izgled 
opreme (3,99), najnižje pa brezhibnost opreme in naprav (3,95). Skupna povprečna ocena 
zadovoljstva z nastanitvijo znaša 4,26.  
 

Slika 5: Zadovoljstvo gostov z nastanitvijo 

 
 
V zvezi z oddelkom hrane in pijače (restavracija in bistro) so, kot kaže slika 6, gostje najvišje 
ocenili zajtrk (4,67) in prijaznost ter ustrežljivost strežnega osebja (4,60), nekoliko nižje pa 
kakovost postrežbe (4,54) ter odpiralni čas bistroja in restavracij (4,46). Za omenjenimi 
sledita izbor pijač (4,44) in pa hrane (4,43) ter hitrost postrežbe (4,39). Najslabše ocenjena v 
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kategoriji sta bila izgled (4,33) ter oprema (4,29) restavracije in bistroja. Oddelek hrane in 
pijače je, glede na ostale kategorije iz četrtega vprašanja, dobil najvišjo povprečno oceno 
(4,46). 
 

Slika 6: Zadovoljstvo gostov z oddelkom hrane in pijače (restavracija in bistro) 

 
 
V zvezi z bazenom, kar je razvidno iz slike 7, so gostje z enako oceno (4,02) ocenili varnost 
kopalcev in pa čistočo vode. Nekoliko nižje so ocenili prijaznost in ustrežljivost osebja (3,94) 
ter odpiralni čas (3, 84). Kot najslabša v kategoriji je bila ocenjena savna (3,21). Slika 7 kaže, 
da so kot kategorijo gostje bazen ocenili s skorajda najslabšo oceno (3,81). 
 

Slika 7: Zadovoljstvo gostov z bazenom 

 
 
Slika 88 kaže, da so gostje v zvezi z animacijo gostje v povprečju najbolje ocenili kakovost 
animatorjev (3,67), sledi pestrost večernega programa (3,43), najslabše pa so ocenili ponudbo 
animacij (3,35). Skupna ocena kategorije je najnižja izmed vseh (3,48). 
 
 

Slika 8: Zadovoljstvo gostov z hotelsko animacijo 

 
 
V zvezi s konferenčnimi prostori so gostje, kot kaže slika 9, enako ocenili tehnično 
opremljenost in  urejenost konferenčnih prostorov (4,00), ki je tako enaka tudi povprečni 
skupni oceni kategorije.  
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Slika 9: Zadovoljstvo gostov s konferenčnimi prostori 

 
 
V petem vprašanju so gostje ocenjevali hotel in njegovo okolico. Iz slike 10 je razvidno, da so 
gostje v povprečju najbolje ocenili mir in tišino v hotelu in okolici (4,53), sledijo ponudba v 
okolici (3,91), izgled hotela (3,62), zadostno število parkirišč (3,62), urejenost okolice (3,54) 
ter kažipoti do hotela, s katerimi so bili gostje v povprečju najmanj zadovoljni (3,51). 
Povprečna ocena hotela in okolice znaša 3,77. 

 
Slika 10: Splošna ocena gostov zadovoljstva s hotelom in njegovo okolico 

 
 
Pri šestem vprašanju so gostje ocenjevali splošno kakovost ponudbe in storitev hotela. Slika 
11 kaže frekvenčno porazdelitev ocen med številom gostov.  
 

Slika 11: Ocena splošne kakovosti ponudbe in storitev 

 
 
Dva (1,8%) gosta izmed vseh gostov sta splošno kakovost ponudbe ocenila kot nizko, 43 
(38,4%) gostov kot niti nizko niti visoko, 52 (46,4%) kot visoko ter 15 (13,4%) kot zelo 
visoko. Noben gost splošne kakovosti ponudbe ni opredelil kot zelo nizko. 
 
S sedmim vprašanjem sem ugotavljala oceno kakovosti storitev, ki so jih bili gostje deležni v 
hotelu, glede na ceno. Frekvenčna porazdelitev ocen je prikazana v sliki 12. 
 

Slika 12: Ocena razmerja cena/kakovost 
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13 (11,6%) gostov  je  razmerje med ceno in kakovostjo ocenilo kot niti slabo niti dobro, 53 
(47,3%) kot dobro ter 44 (39,3%) kot zelo dobro. Noben izmed gostov razmerja med ceno in 
kakovostjo ni ocenil kot slabo ali zelo slabo. 
 
Z osmim vprašanjem sem ugotavljala, kako je hotel na splošno izpolnil pričakovanja gostov. 
Frekvenčna porazdelitev ocen gostov je prikazana v sliki 13. 
 

Slika 13: Ocena o splošni izpolnitvi pričakovanj 

 
 
Šestim (5,4%) gostom je hotel izpolnil pričakovanja pod le temi, 27 (24,1%) gostom v okviru 
le-teh, 51 (45,4%) gostom nad pričakovanji, ter 28 (25,0%) gostom daleč nad pričakovanji. 
Noben gost ni navedel, da mu je hotel izpolnil pričakovanja daleč pod le-temi. 
 
V devetem vprašanju sem goste spraševala, če so bili s katero od storitev še posebej 
zadovoljni. 59 (52,7%) gostov je bilo z nekaterimi storitvami še posebej zadovoljni. Nadaljnjo 
vprašanje »katero« so zapolnili z različnimi storitvami, največkrat pa se pojavljajo odgovori 
kot so prijaznost in ustrežljivost osebja in pa hrana. 37 (33,0%) gostov posebej zadovoljnih ni 
bilo z nobeno od storitev. 
 
V desetem vprašanju me je zanimalo obratno, in sicer če so bili s katero od storitev posebej 
nezadovoljni. Nezadovoljstvo s katero od storitev je izrazilo kar 16 (14,3%) gostov. Med 
odgovori s »katero« storitvijo se pojavljajo različni odgovori, največkrat pa sta omenjena 
savna in bazen ter osebja posameznih oddelkov. 86 (76,8%) gostov z nobeno od storitev ni 
bilo posebej nezadovoljnih. Deset (8,9%) anketiranih na vprašanje ni odgovorilo. 
 
V enajstem vprašanju me je zanimalo, ali bodo gostje hotel Cerkno še kdaj obiskali. Od 
anketiranih se je za odgovor »da« opredelilo 97 (86,6%) oseb, za odgovor »ne vem« pa 15 
oseb (13,4%). Za odgovor »ne« se ni opredelil noben od anketiranih. 
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3.3.2 Preverjanje raziskovalnih domnev 
 
Domneva 1: Hrvaški gostje so s hotelom v splošnem bolj zadovoljni kot slovenski gostje. 
 
Prvo domnevo sem preverila z analizo odgovorov na vprašanja o zadovoljstvu s posameznimi 
elementi ponudbe/storitev. Zadovoljstvo posameznega gosta sem izračunala kot aritmetično 
sredino ocen posameznega elementa ponudbe/storitev11. Višja ocena pomeni večje 
zadovoljstvo. Pred izvedbo t-preizkusa o enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno izvesti 
še F-preizkus o enakosti varianc (glej prilogo 2). 
 

Tabela 2: Primerjava splošnega zadovoljstva med slovenskimi in hrvaškimi gosti 

 Država bivanja N Mean t p 
Hrvaški gostje 32 4,30 Splošno zadovoljstvo s 

hotelom Slovenski gostje 80 4,10 
1,858 0,033 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov (tabela 2) lahko zavrnem ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin s stopnjo značilnosti P = 0,033. Povprečna aritmetična sredina ocen 
splošnega zadovoljstva s hotelom je višja pri hrvaških kot pa slovenskih gostih, zato lahko 
potrdim prvo domnevo. 
 
Domneva 2: Gostje, ki so hotel obiskali prvič, so s storitvami/ponudbo hotela zadovoljni. 
 
Pri drugi domnevi sem želela preveriti, ali so bili gostje, ki so hotel obiskali prvič, s 
storitvami zadovoljni. Da bi preverila domnevo,  sem naredila preizkus domneve o vrednosti 
aritmetične sredine. Analizirala sem aritmetične sredine ocen o zadovoljstvu s posameznimi 
storitvami. Izvedla sem enostranski t-preizkus o vrednosti aritmetične sredine. Vrednost 3 
sem vzela kot mejno vrednost med zadovoljstvom in nezadovoljstvom, saj so anketirani pri 
posameznih vprašanjih o zadovoljstvu za ocenjevanje imeli na voljo petstopenjsko lestvico 
(1-zelo nezadovoljen; 5-zelo zadovoljen). Iz izračunov (tabela 3) je razvidno, da znaša 
aritmetična sredina 4,14 ter standardni odklon 0,498. 
 

Tabela 3: Splošno zadovoljstvo gostov s hotelom 

 N Mean Std. odklon 
Splošno zadovoljstvo s 

hotelom 
55 4,14 0,498 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem ničelno domnevo o vrednosti aritmetične 
sredine s točno stopnjo značilnosti P = 0,000 (priloga 2) in trdim, da je povprečna ocena 
splošnega zadovoljstva s ponudbo/storitvami hotela višja od vrednosti 3. Na podlagi 
rezultatov potrdim drugo domnevo. 
 
                                                 
11 V nadaljevanju diplomskega dela je za navedeno uporabljen izraz splošno zadovoljstvo s hotelom oziroma 
ocena splošnega zadovoljstva. Izračun zajema povprečje ocen zadovoljstva iz odgovorov na četrto in peto 
vprašanje (glej prilogo 1). 
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Domneva 3: Gostje, za katere je bil glavni motiv obiska šport in rekreacija, so bili v splošnem 
bolj zadovoljni s hotelom, kot pa gostje z ostalimi motivi obiska. 
 
Domnevo sem preverila z analizo kombinacijo odgovorov anketiranih na vprašanje 'Kateri je 
glavni razlog, da ste obiskali ta hotel?' ter izračunom splošnega zadovoljstva s hotelom. Pred 
izvedbo t-preizkusa o enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno izvesti še F-preizkus o 
enakosti varianc (priloga 2).  
 

Tabela 4: Primerjava splošnega zadovoljstva med gosti z različnimi motivi obiska 

 Motiv obiska N Mean t p 
Šport in rekreacija 65 4,15 Splošno zadovoljstvo s 

hotelom Ostali motivi 47 4,16 
0,073 0,471 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov (tabela 4) lahko potrdim ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin s stopnjo značilnosti P = 0,471. Gostje z motivom športa/rekreacije ter 
gostje z drugimi motivi obiska, se po višini aritmetičnih sredin ocen splošnega zadovoljstva s 
hotelom ne razlikujejo, zato zavrnem tretjo domnevo. 
 
Domneva 4: Z razmerjem cena/kakovost, so hrvaški gostje, v primerjavi s slovenskimi, bolj 
zadovoljni. 
 
Domnevo sem preverila s kombinacijo analize odgovorov na vprašanje 'Kako ocenjujete 
razmerje cena/kakovost?' ter glede na državo iz katere gost prihaja. Pred izvedbo t-preizkusa o 
enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno izvesti še F-preizkus o enakosti varianc (priloga 
2).  
 

Tabela 5: Primerjava zadovoljstva z razmerjem cena/kakovost med slovenskimi in hrvaškimi gosti 

 Država bivanja N Mean t p 
Hrvaški gostje 32 4,34 Zadovoljstvo z razmerjem 

cena/kakovost Slovenski gostje 80 4,26 
0,623 0,267 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov (tabela 5) lahko potrdim ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin s stopnjo značilnosti P = 0,267. Hrvaški in slovenski gostje se po višini 
aritmetičnih sredin  ocen zadovoljstva z razmerjem cena/kakovost ne razlikujejo, zato 
zavrnem četrto domnevo. 
 
Domneva 5: Hrvaški gostje splošno kakovost ponudbe in storitev hotela ocenjujejo višje kot 
slovenski gostje. 
 
Domnevo sem preverila s kombinacijo odgovorov na vprašanji 'Prosim vas, da ocenite 
splošno kakovost ponudbe in storitev hotela.' ter vprašanjem o državi bivanja. Pred izvedbo t-
preizkusa o enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno izvesti še F-preizkus o enakosti 
varianc (priloga 2). 
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Tabela 6: Primerjava ocen splošne kakovosti ponudbe in storitev hotela med slovenskimi in hrvaškimi gosti 

 Država bivanja N Mean t p 

Hrvaški gostje 32 3,81 Kako ocenjujete splošno 
kakovost ponudbe in storitev 

hotela Slovenski gostje 80 3,68 
0,918 0,1805 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov (tabela 6) lahko potrdim ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin s stopnjo značilnosti P = 0,1805. Hrvaški in slovenski gostje se po višini 
aritmetičnih sredin ocen kakovosti storitev in ponudbe hotela ne razlikujejo, zato zavrnem 
peto domnevo. 
 
Domneva 6: Za goste, ki so bili v splošnem bolj zadovoljni s hotelom, je verjetneje, da bodo 
hotel še kdaj obiskali. 
 
Domnevo sem preverila s kombinacijo odgovorov na vprašanje 'Ali boste hotel Cerkno še 
kdaj obiskali?' ter izračunom splošnega zadovoljstva. Za goste, ki so navedli, da bodo hotel še 
obiskali, lahko z verjetnostjo trdim, da je stopnja zadovoljstva večja od tistih, ki za ponoven 
obisk hotela ne vedo. Pred izvedbo t-preizkusa o enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno 
izvesti še F-preizkus o enakosti varianc (priloga 2).  
 

Tabela 7: Primerjava splošnega zadovoljstva med gosti z različnimi namerami o ponovnem obisku 

 
Ali boste hotel Cerkno 

še kdaj obiskali 
N Mean t p 

Da 97 4,23 Splošno zadovoljstvo s 
hotelom Ne vem 15 3,65 

4,373 0,000 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov (tabela 7) lahko zavrnem ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin s stopnjo značilnosti P = 0,000. Namera ponovnega obiska je med gosti z 
višjo oceno zadovoljstva s hotelom večja, zato potrdim peto domnevo. 
 
Domneva 7: Starejši gostje so, v primerjavi z mlajšimi, v splošnem s hotelom bolj zadovoljni. 
 
Hotelske goste sem glede na odgovore na vprašanje o letnici rojstva razdelila v dva starostna 
razreda, mejo med njima pa sem postavila na osnovi povprečne starosti anketiranih, ki je 
znašala 41,2 leti. Oblikovala sem dva starostna razreda. Prvi zajema anketirane v starosti do 
vključno 40 let, drugi pa od 40 let naprej. Zadovoljstvo anketiranih v posameznem starostnem 
razredu sem analizirala z izračunom splošnega zadovoljstva. Pred izvedbo t-preizkusa o 
enakosti aritmetičnih sredin je bilo potrebno izvesti še F-preizkus o enakosti varianc (priloga 
2).  

Tabela 8: Primerjava splošnega zadovoljstva s hotelom med mlajšimi in starejšimi gosti 

 Starostni razred N Mean t p 
Od 20 do vključno 40 let 49 4,12 Splošno zadovoljstvo s 

hotelom Od 40 let naprej 58 4,20 
0,772 0,221 
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Na podlagi vzorčnih rezultatov (tabela 8) lahko potrdim ničelno domnevo o enakosti varianc s 
stopnjo značilnosti P = 0,221. Gostje iz različnih starostnih razredov se po višini aritmetičnih 
sredin ocen splošnega zadovoljstva s hotelom ne razlikujejo, zato zavrnem sedmo domnevo. 
 

3.4 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA PODJETJU 
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da so najpomembnejša motiva, zaradi katerih so se gostje 
odločili za obisk Hotela Cerkno, šport in rekreacija ter počitek in sprostitev, ugotovila pa sem 
tudi, da izbira motiva ne vpliva na zadovoljstvo gostov. Raziskava je pokazala, da ima hotel v 
zimskem času velik delež gostov, ki se vračajo, saj jih je več kot polovica navedla, da so v 
hotelu že bivali ter na drugi strani tudi, da bodo hotel še obiskali. Gostje, ki so hotel obiskali 
večkrat, so v splošnem z njegovimi storitvami, glede na rezultate raziskave, bolj zadovoljni od 
gostov, ki so v hotelu bivali prvič. 
 
V zvezi z ocenami posameznih hotelskih storitev, lahko rečemo, da so bili gostje, ki so jih 
koristili, z njimi zadovoljni, saj je več kot 87% anketiranih storitve hotela ocenilo kot (zelo) 
zadovoljive. Najbolj zadovoljni so bili z oddelkom hrane in pijače ter prijaznostjo osebja, 
najmanj pa z bazenom in, v okviru le tega, savnami. Glede na odziv, bi hotel verjetno moral 
investirati v kakovostnejšo wellness ponudbo, saj je kar nekaj gostov navedlo, da so bili s 
ponudbo savn nezadovoljni. Kljub vsemu, pa so gostje razmerje med ceno in kakovostjo v 
skorajda 90-ih odstotkih ocenili kot dobro oziroma zelo dobro, kar kaže, da so gostje vseeno 
zelo zadovoljni s tistim, kar so dobili v primerjavi s tem, koliko so morali za to plačati. 
 
Gostje so nadpovprečno zadovoljni s prijaznostjo in ustrežljivostjo osebja, kar so gostje pri 
splošnem zadovoljstvu s storitvami tudi večkrat navedli, vendar pa se je osebje pojavljalo tudi 
v zvezi s storitvami, s katerimi so bili gostje nezadovoljni, predvsem so jih motili tuje 
govoreči (hrvaški) natakarji. 
 
Kar se tiče hotela in okolice so gostje na splošno zadovoljni, sicer pa bi moral hotel Cerkno 
glede na ocene povečati število kažipotov do njega in pa število razpoložljivih parkirišč. 
Gostje so na splošno nekoliko slabše ocenili tudi ponudbo okolice, na kar pa hotel nima 
večjega vpliva. Kljub vsemu pa je hotel gostom na splošno zelo dobro izpolnil njihova 
pričakovanja, saj je velika večina vprašanih menila, da je hotel izpolnil pričakovanja (daleč) 
nad le-temi.  
 
Preverjanje raziskovalnih domnev je pokazalo, da se gostje s hotelom, oziroma njegovimi 
storitvami in ponudbo, v splošnem zadovoljni. Zadovoljstvo sem preverjala tudi po skupinah 
gostov. Ločila sem jih glede na demografske značilnosti in ugotovila, da se po ocenah 
storitev/zadovoljstva med seboj skorajda ne razlikujejo. Značilne razlike se pokazale le pri 
oceni splošnega zadovoljstva s hotelom, in sicer pri primerjavi slovenskih in hrvaških gostov. 
Potrditev domneve, da so hrvaški gostje v primerjavi s slovenskimi bolj zadovoljni, nakazuje 
na dejstvo, da je potrebno ponudbo in storitve približati domačemu trgu. Zadovoljstvo le-tega 
je, glede prevladujoč delež v strukturi gostov, za podjetje ključnega pomena. 
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V Hotelu Cerkno sicer skozi vse leto spremljajo zadovoljstvo z vprašalniki po hotelskih 
sobah, vendar pa imajo samemu merjenju zadovoljstva v prihodnje namen posvetiti še več 
pozornosti, saj se zavedajo, da le kontinuirano spremljanje rezultatov in delanje analiz pokaže 
resnično stanje in pa rast oziroma upad v zadovoljstvu gostov. 
 
SKLEP 
 
Globalne in družbene spremembe, ki smo jim priča v 21. stoletju, močno vplivajo na 
porabnike storitev, ki postajajo zaradi pestrosti ponudbe vedno bolj zahtevni in občutljivi 
glede kakovosti (Podlesek, 2007, str. 84). Za storitveno podjetje postaja čedalje pomembneje, 
da si ustvari trajne pozitivne odnose s svojimi porabniki in jih, če se le da, preoblikuje v 
partnerstvo ali zavezništvo. Pri tem mu lahko pomembno pomagajo rezultati raziskave 
zadovoljstva porabnikov, ki razkrivajo prednosti in slabosti lastnih storitev, v primerjavi s 
storitvami konkurentov, kaj mora podjetje spremeniti, kaj mora odpraviti in na katere 
trženjske aktivnosti naj se osredotoči, da bo zadovoljilo pričakovanja svojih porabnikov 
(Potočnik, 2004, str. 148). 
 
Ponavljanje merjenja zadovoljstva sklepa krog pri celovitem pristopu k merjenju 
zadovoljstva, saj se tako lahko opredeli spreminjanje zadovoljstva pri porabnikih v različnih 
časovnih obdobjih in se postavi vedno nove cilje, ki se jih poskuša doseči s takimi ali 
drugačnimi dejavnostmi. Spremljati je treba tudi dejavnosti konkurence, ki lahko spreminjajo 
pričakovanja potrošnikov. To je predvsem pomembno zaradi izredno hitro spreminjajočega se 
trga, ko se stališča, mnenja, odnos porabnikov spreminjajo še hitreje (Kavran, 2001). 
 
Hotel Cerkno je malo hotelsko podjetje, ki gradi svojo konkurenčno sposobnost na osnovi 
smučišča in pa imidža prijaznega družinskega hotela, s toplim vzdušjem in osebjem. Slednje 
je pokazala tudi raziskava, ki je osebje hotela izpostavila kot z vidika zadovoljstva najbolje 
ocenjen faktor. Z raziskavo se je izkazalo tudi, da je bilo med anketiranimi velik delež stalnih 
in zvestih gostov, ki bodo hotel v času zimske sezone obiskovali tudi v prihodnje. Sicer pa ni 
dovolj le merjenje, pomemben je celovit pristop k spremljanju zadovoljstva porabnikov, s 
katerim se ne le spremlja, temveč tudi izboljšuje njihovo zadovoljstvo, kar je ključno za 
uspešnost poslovanja vsakega podjetja.  
 
Razumevanje želja in potreb ter ustrezna segmentacija gostov sta pomembna za uspešno 
poslovanje podjetja. V Hotelu Cerkno sicer izvajajo merjenje zadovoljstva gostov, vendar v 
svojih raziskavah gostov niso obravnavali na način, kot je podan v diplomskem delu. Izsledki 
preverjanja raziskovalnih domnev in primerjava vzorcev z vidika demografskega 
segmentiranja so pokazali, da v večini primerjanih vzorcev ni značilnih razlik. Ugotovitve 
raziskave so podjetju lahko v pomoč ob razvijanju novih proizvodov in storitev, zato upam, 
da ne postane le ena od mnogih tržnih raziskav, ki se izvajajo o podjetju, temveč, da sem z 
njenimi izsledki vsaj malo osvetlila pogled na hotel z očmi gostov, ki so mi preko podanih 
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odgovorov povedali, s čim so, oziroma niso zadovoljni, kaj si še želijo in kaj bi še povečalo 
njihovo zadovoljstvo. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani!  
 
Lepo pozdravljeni. Sem študentka Ekonomske fakultete in pripravljam diplomsko delo, 
katerega namen je analizirati zadovoljstvo gostov s hotelskimi storitvami v Hotelu Cerkno. 
Prosim vas da izpolnite vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri pripravi diplomske naloge. 
Podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za izdelavo diplomskega dela. 
 
 

1. Je bil to vaš prvi obisk v tem hotelu? 
 

1. Ne  Navedite, kolikokrat ste v preteklosti že obiskali ta hotel: 
_________________ 
 

2. Da. 
 
 

2. Kolikšno je bilo vaše skupno število nočitev v tem hotelu v času zadnjega obiska?  
___________________________ 

 
3. Kateri je bil glavni, da ste obiskali ta hotel?  

 
1. Počitek in sprostitev. 
2. Obisk sorodnikov in prijateljev. 
3. Poslovni razlogi. 
4. Konferenca, kongres, seminar, druge oblike izobraževanja. 
5. Kultura. 
6. Zabava. 
7. Šport in rekreacija. 
8. Drugo: 

______________________________________________________________ 
 

4. Naslednji sklop se nanaša na kakovost storitev in prijaznost zaposlenih. Za vsak 
posamezen element hotela ocenite, kako zadovoljni ste bili z njim. »1« pomeni, da 
ste bili zelo NEZADOVOLJNI, »5« pa zelo ZADOVOLJNI. 

 
sem zelo                        sem  zelo 
nezadovoljen/a        zadovoljen/a  

1 2 3 4 5 

Ne 
vem 

4.1 SPREJEM 
1. izgled recepcije 1 2 3 4 5 6 
2. informiranje gostov o ponudbi hotela 1 2 3 4 5 6 
3. prijaznost in ustrežljivost receptorjev 1 2 3 4 5 6 
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4.2 NASTANITEV 
4. čistoča sobe 1 2 3 4 5 6 
5. udobje in izgled (oprema) 1 2 3 4 5 6 
6. brezhibnost opreme in naprav  1 2 3 4 5 6 
7. prijaznost in ustrežljivost sobaric 1 2 3 4 5 6 

4.3 HRANA in PIJAČA (restavracija in bistro) 
8. odpiralni čas restavracij/bistroja 1 2 3 4 5 6 
9. oprema restavracij/bistroja 1 2 3 4 5 6 
10. izgled restavracij /bistroja 1 2 3 4 5 6 
11. hitrost postrežbe 1 2 3 4 5 6 
12. kakovost postrežbe 1 2 3 4 5 6 
13. zajtrk 1 2 3 4 5 6 
14. izbor hrane 1 2 3 4 5 6 
15. izbor pijač 1 2 3 4 5 6 
16. prijaznost in ustrežljivost strežnega osebja 1 2 3 4 5 6 

4.4 BAZEN 
17. odpiralni čas 1 2 3 4 5 6 
18. čistoča vode  1 2 3 4 5 6 
19. varnost kopalcev 1 2 3 4 5 6 
20. savna 1 2 3 4 5 6 
21. prijaznost in ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 6 

4.5 ANIMACIJA 
22. kakovost animatorjev 1 2 3 4 5 6 
23. ponudba animacij 1 2 3 4 5 6 
24. pestrost večernega programa 1 2 3 4 5 6 

4.6 KONFERENČNI PROSTORI 
25. urejenost  1 2 3 4 5 6 
26. tehnična opremljenost 1 2 3 4 5 6 

 
 

5. V nadaljevanju vas prosim, da podate splošno oceno hotela in okolice, kjer 
pomeni »1« zelo NEZADOVOLJEN, »5« zelo ZADOVOLJEN. 

 
sem zelo                        sem  zelo 
nezadovoljen/a        zadovoljen/a  

1 2 3 4 5 

Ne 
vem 

1. kažipoti do hotela 1 2 3 4 5 6 
2. izgled hotela 1 2 3 4 5 6 
3. urejenost okolice 1 2 3 4 5 6 
4. zadostno število parkirišč 1 2 3 4 5 6 
5. mir in tišina v hotelu in okolici 1 2 3 4 5 6 
7. ponudba v okolici (možnost izletov) 1 2 3 4 5 6 
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6. V nadaljevanju vas prosim, da ocenite splošno kakovost ponudbe  in storitev 
hotela.  

 

zelo nizka nizka 
niti nizka niti 

visoka 
visoka zelo visoka 

1 2 3 4 5 
 
 

7. Kako ocenjujete kakovost storitev, ki ste jih bili deležni v hotelu, glede na ceno, ki 
ste jo plačali (razmerje cena/kakovost)? 

 
 

zelo slabo slabo 
niti slabo niti 

dobro 
dobro zelo dobro 

1 2 3 4 5 
 
 

8. Koliko je hotel na splošno izpolnil vaša pričakovanja? 
 

daleč pod 
pričakovanji 

nekoliko pod 
pričakovanji 

v okviru 
pričakovanj 

nekoliko nad 
pričakovanji 

daleč nad 
pričakovanji 

1 2 3 4 5 
 
 

9. Ali ste bili s katero od storitev še posebej ZADOVOLJNI? 
 

1. Da katero:_________________ 
2. Ne 

 
 

10. Ali ste bili s katero od storitev še posebej NEZADOVOLJNI? 
 

1. Da katero:_________________ 
2. Ne  

 
 

11. Ali boste hotel Cerkno še kdaj obiskali? 
 

1. Da 
2. Ne 
3. Ne vem 

 
Če ste odgovorili z NE, vas prosim, da napišete, zakaj hotela Cerkno ne boste več obiskali. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Za konec še nekaj vprašanj o vas samih 
 
 

12. Država bivanja: ____________________________________ 
 

13. Kakšen je status vaše ekonomske aktivnosti? 
 
 
1. Zaposlen. 
2. Samozaposlen. 
3. Nezaposlen. 
4. Upokojenec/rentnik. 
5. Študent/dijak. 
6. Drugo, kaj: ______________________________________ 

 
14. Letnica rojstva: _____________ 

 
15. Spol: 

 
1. Ženski. 
2. Moški. 
 
 

 
 

 
* Iskrena hvala za vaš čas in odgovore! * 
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Priloga 2: Preverjanje domnev 
 
Domneva 1 
 
 

Group Statistics 
 Država 

bivanja 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Hrvaška 32 4,30 ,567 ,100 Splošno zadovoljstvo s 
storitvami Slovenija 80 4,10 ,486 ,054 

 

 
 

Independent Samples Test 
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

1,889 ,172 
-

1,858
110 ,066 -,198 ,107 -,409 ,013 

Splošno 
zadovoljstvo 
s storitvami 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -
1,739

50,198 ,088 -,198 ,114 -,427 ,031 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 
Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,172 > 0,05. 
 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,066/2 = 0,033 
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Domneva 2 
 
 

One-Sample Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Splošno zadovoljstvo s 

storitvami 
55 4,14 ,498 ,067 

a. Je bil to vaš prvi obisk v tem hotelu = Da 

 

 
 

One-Sample Testa 
Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 
t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 
Splošno zadovoljstvo s 

storitvami 17,029 54 ,000 1,144 1,01 1,28 

a. Je bil to vaš prvi obisk v tem hotelu = Da 

 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,000/2 = 0,000 
 
Preverjanje enakosti aritmetičnih sredin: 
H0: μ≤3 H1: μ >3 
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Domneva 3 
 
 

Group Statistics 

 
Razred glede na 

motiv obiska 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Šport in rekreacija 65 4,15 ,513 ,064 Splošno zadovoljstvo s 
storitvami Ostali razlogi 47 4,16 ,524 ,076 

 
 
 

Independent Samples Test 
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

,233 ,630 
-

,073
110 ,942 -,007 ,099 -,204 ,189 

Splošno 
zadovoljstvo 
s storitvami 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -
,073

98,009 ,942 -,007 ,099 -,205 ,190 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 

Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,630 > 0,05. 
 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,924/2 = 0,462 
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Domneva 4 
 
 

Group Statistics 

 
Država 
bivanja 

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Slovenija 80 4,26 ,673 ,076 Kako ocenjujete 

razmerje cena/kakovost Hrvaška 32 4,34 ,653 ,115 

 
 
 

Independent Samples Test 
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

,001 ,975 -,623 108 ,534 -,087 ,140 -,365 ,190 
Kako 

ocenjujete 
razmerje 

cena/kakovost 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -,631 59,363 ,530 -,087 ,138 -,364 ,189 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 
Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,975 > 0,05. 

 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,534/2 = 0,267 
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Domneva 5 
 
 

Group Statistics 

 Država 
bivanja N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Slovenija 80 3,68 ,689 ,077 Kako ocenjujete splošno 

kakovost ponudbe in 
storitev hotela Hrvaška 32 3,81 ,780 ,138 

 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

,082 ,776 -
,918 110 ,361 -,138 ,150 -,434 ,159 

Kako 
ocenjujete 

splošno 
kakovost 

ponudbe in 
storitev 
hotela 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -
,870 51,416 ,388 -,138 ,158 -,455 ,180 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 
Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,776 > 0,05. 

 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,361/2 = 0,1805 
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Domneva 6 
 
 

Group Statistics 

 
Ali boste hotel 
Cerkno še kdaj 

obiskali 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Da 4,23 4,23 ,483 ,049 Splošno zadovoljstvo s 
storitvami Ne vem 3,65 3,65 ,439 ,113 

 

 
 

Independent Samples Test 
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

,472 ,493 4,373 110 ,000 ,580 ,133 ,317 ,842 
Splošno 

zadovoljstvo 
s storitvami 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  4,694 19,638 ,000 ,580 ,123 ,322 ,838 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 
Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,493 > 0,05. 
 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,000/2 = 0,000 
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Domneva 7 
 
 

Group Statistics 

 
Starostni 

razred 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Od 20 do 
vključno 40 let

49 4,12 ,554 ,079 Splošno zadovoljstvo s 
storitvami od 40 let 

naprej 
58 4,20 ,482 ,063 

 
 
 

Independent Samples Test 
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

,920 ,340 -,772 105 ,442 -,077 ,100 -,276 ,121 
Splošno 

zadovoljstvo 
s storitvami 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -,763 95,984 ,448 -,077 ,101 -,278 ,124 

 
Preverjanje enakosti varianc: 
H0: σ2

1=σ2
2  H1: σ2

1≠σ2
2 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov, ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. 
Varianci opazovanih vzorcev sta enaki. Stopnja značilnosti P = 0,340 > 0,05. 
 
Enostranska stopnja značilnosti: P = 0,442/2 = 0,221 


