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1. UVOD 
 
 

1.1. PROBLEMATIKA 
 
Storitvene dejavnosti so se v zadnjih desetletjih močno razvile. Nekoč je bilo 
kulturnim storitvam zagotovljeno precej stabilno in varno okolje, sedaj pa je 
pogosto ogrožen njihov obstoj in se morajo boriti za preživetje. 
 
Stroga razdelitev na  profitne in neprofitne organizacije se je pojavila v 19. stoletju. 
V današnjem času še vedno ločimo med neprofitnim svetom visoke kulture in 
profitnim svetom popularne kulture, ki imata nekatere skupne značilnosti in 
nekatere razlike. Vendar je meja med neprofitnimi in profitnimi organizacijami vse 
bolj zabrisana. Oboje tekmujejo, da bi prodale svoj proizvod mnogim skupnim 
porabnikom (Kolb, 2000, str. 6). 
 
Dolga stoletja je prevladovalo mnenje, da umetnost kot svobodna, domišljijska 
dejavnost in ekonomija kot racionalna, pragmatična dejavnost nista združljivi. Pred 
nekaj desetletji so se v svetu začele pojavljati potrebe po medsebojni izmenjavi 
znanj in izkušenj. V kulturnih organizacijah so se pojavile potrebe po managerskih 
znanjih, racionalnosti, v podjetjih se je pojavila potreba po ustvarjalnosti, navdihu. 
Pomembno je postalo vprašanje o tem, kako področje umetnosti racionalno 
nadzorovati in usmerjati ter kako umetniško delo prodati na trgu (Mihelj, 1999, str. 
34). Odgovor je verjetno treba poiskati v skladnosti med poslanstvom kulturne 
organizacije in uporabo managerskih znanj. 
 
Kulturne organizacije imajo posebno mesto na področju storitev zaradi svojega 
poslanstva. Naloga kulturnih organizacij je nuditi javnosti kakovostne kulturne 
prireditve in skrbeti za dviganje splošne kulturne ravni prebivalstva (Kovač, 1997, 
str. 7).  
 
Kulturne organizacije so v preteklosti delovale pod varnim okriljem države. V 
devetdesetih letih so bile številne kulturne organizacije v svetu in pri nas zaradi 
zmanjševanja javne finančne podpore prisiljene iskati nove finančne vire, da bi si 
zagotovile obstoj v spremenjenih razmerah. Posledično so torej začele sodelovati 
s profitnimi organizacijami. Tako se je v kulturnih organizacijah pojavila potreba po 
dobrih managerjih, ki obvladajo temeljne funkcije managementa in hkrati tudi 
področje kulture. 
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Okolje kulturnih organizacij se hitro spreminja, zato so prisiljene svoje delovanje 
prilagajati novim razmeram. Če želijo dolgoročno preživeti, morajo sprejeti tržni 
način poslovanja, vendar morajo pri tem ohraniti svoje poslanstvo. To pomeni tudi 
večjo skrb za kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov oziroma usmerjenost k 
porabniku. Tako poudarek ni na pridobivanju čim več novih porabnikov, temveč na 
ohranjanju obstoječih, saj želijo organizacije s porabniki ustvariti trajen, dolgoročen 
odnos. 
 
Kulturne organizacije so delno financirane iz državnih sredstev, ki pa se vse bolj 
zmanjšujejo, zato so vse bolj prisiljene iskati druge vire financiranja. Konkurenca 
postaja vse večja, tudi porabniki so vse bolj izobraženi. V informacijski dobi njihovi 
konkurenti niso le druge kulturne organizacije, temveč tudi storitve, ki ponujajo 
druge oblike izpolnitve, užitka in zabave ter tekmujejo za naklonjenost porabnikov 
v njihovem prostem času. Zato morajo kulturne organizacije vse bolj zahtevnim 
porabnikom nuditi vse bolj kakovostne storitve. Kakovost storitev na področju 
kulture pa je težko meriti. Vsak porabnik ima svoje želje in potrebe in vsak drugače 
zaznava kakovost storitve. Le-ta je drugačna tudi z vidika porabnika in ponudnika 
storitev. 
 
Če želi kulturna organizacija uspešno poslovati na dolgi rok, je zanjo izrednega 
pomena, da pozna in zadovolji želje in potrebe porabnikov. Porabniki imajo svoja 
pričakovanja glede storitev. Zadovoljstvo oblikujejo na podlagi primerjave svojih 
pričakovanj z dejansko izvedbo storitve. Zanje je pomemben celoten vtis, ki ga 
dobijo ob obisku kulturne prireditve, saj storitev vrednotijo kot celoto, ne le po 
delih. Zadovoljni porabniki so najboljša promocija za organizacijo, nezadovoljni 
porabniki pa z razširjanjem svoje negativne izkušnje lahko ogrozijo njeno 
poslovanje. 
 
Pri nas so raziskave zadovoljstva porabnikov s kakovostjo storitev v kulturnih 
organizacijah zaenkrat še redke. Kulturne organizacije večinoma ne poznajo svojih 
porabnikov, ne vedo, kakšne so njihove želje in potrebe, niti kako so zadovoljni z 
njihovimi storitvami. Vendar pa so takšne raziskave za uspešno delovanje 
koristne. 
 
 

1.2. NAMEN 
 
Namen magistrskega dela je z uporabo tuje in domače strokovne literature preučiti 
storitve na področju kulture, preučiti kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov 
ter povezati spoznanja s področij managementa in kulture. Prikazati želim 
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probleme, s katerimi se kulturne organizacije soočajo v sodobnem okolju v svetu 
in pri nas. 
 
Namen dela je preučiti kulturne organizacije na področju glasbene dejavnosti. 
Opozoriti želim, da morajo kulturne organizacije za uspešno poslovanje v 
sodobnem, dinamičnem svetu uvesti nov način poslovanja, ki je usmerjen k 
porabnikom. Pogoj za to, da bi porabnikom lahko nudili kakovostne storitve, je 
razumevanje in prepoznavanje njihovih potreb, saj le zadovoljni porabniki lahko 
ostanejo zvesti porabniki. 
 
 

1.3. CILJI 
 
Cilji magistrskega dela izhajajo iz namena dela. Ključni cilji so:  
1. Preučiti dosedanje teoretične prispevke s področja kakovosti storitev in 
zadovoljstva porabnikov ter tako pridobljena spoznanja poskušati prenesti na 
področje kulture. Cilj je tudi preučiti značilnosti in posebnosti storitev na področju 
kulture, saj podobnosti in razlike ne obstajajo le v primerjavi z drugimi storitvami, 
temveč tudi znotraj storitev na področju kulture.  
2. Na praktičnem primeru preučiti kakovost storitev v kulturni organizaciji na 
področju glasbene dejavnosti, konkretno storitve v Cankarjevem domu na 
področju resne glasbe. Cilj je ugotoviti, kdo so obiskovalci koncertov resne glasbe 
v Cankarjevem domu in ugotoviti stopnjo njihovega zadovoljstva s storitvami. Na 
podlagi dobljenih rezultatov raziskave želim podati predloge za izboljšave. 
 
 

1.4. OPREDELITEV METOD DELA 
 
Magistrsko delo je zasnovano tako, da vključuje strokovno poglobitev in 
znanstveno raziskovalni nivo. Uporabljene so teoretične in empirične metode. 
 
Teoretični del temelji na poglobljenem preučevanju strokovne literature s področja 
storitev, kakovosti in zadovoljstva. Pri tem je uporabljena metoda deskripcije. 
Izvedena je primerjava spoznanj ter možnosti uporabe le-teh na področju kulture. 
Teoretični del temelji na študiju sekundarnih virov, predvsem tuje strokovne 
literature, saj je domače literature zelo malo. 
 
V empiričnem delu sem za pridobivanje primarnih podatkov uporabila raziskovalno 
metodo pisnega anketiranja porabnikov. Anketirala sem obiskovalce abonmajskih 
koncertov resne glasbe v Cankarjevem domu v letu 2002. Za obdelavo podatkov, 
pridobljenih z raziskavo in analizo rezultatov, sem uporabila ustrezne statistične 
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metode. Zaradi preglednosti in jasnosti razumevanja sem rezultate podprla z 
grafičnimi prikazi. Posamezne rezultate sem med seboj primerjala. S sintezo sem 
postavila sklepne zaključke in predloge za izboljšanje obiska koncertov resne 
glasbe v Cankarjevem domu. 
 
 

1.5. STRUKTURA POGLAVIJ 
 
Vsebina magistrskega dela sestoji iz šestih poglavij. Prva štiri poglavja se 
nanašajo na teoretično obdelavo storitev na področju kulture. Peto poglavje je  
empirični del magistrskega dela, šesto pa je sklep dela. 
 
Prvo poglavje je uvod v magistrsko delo, kjer predstavljam problem dela, namen, 
cilje in uporabljene raziskovalne metode. 
 
Drugo poglavje je sestavljeno iz več sklopov. V prvem predstavljam kulturne 
organizacije, kulturni proizvod in načine financiranja kulturnih organizacij. V 
drugem sklopu obravnavam storitve. Opredelim pojem storitve, preučim značilnosti 
storitev ter opišem izvajanje storitev. Kulturne storitve, ki imajo večinoma značaj 
odrske umetnosti, primerjam z odrsko uprizoritvijo. V tretjem sklopu podrobneje 
obravnavam kakovost storitev. Najprej podajam definicijo kakovosti ter 
predstavljam kakovost storitev z različnih vidikov. Nato predstavim različne načine 
merjenja kakovosti storitev ter preučim modele kakovosti storitev. V četrtem sklopu 
preučim porabnike kulturnih storitev. Najprej opišem vrste kulture, nato predstavim 
tipe kulturnega porabnika in kulturnega turista. Za razumevanje porabnika je 
potrebno poznati tudi njegovo motivacijo za obisk kulturne prireditve in nakupni 
proces kulturnih storitev. V zadnjem sklopu obravnavam okolje delovanja kulturnih 
organizacij, njihove probleme in izzive, s katerimi se soočajo. 
 
V tretjem poglavju obravnavam zadovoljstvo porabnikov, ki se ustvarja na podlagi 
pričakovanj in zaznavanj, zato v poglavju natančneje preučim dejavnike, ki vplivajo 
na pričakovanja ter na zaznavanja porabnikov. Opredelim pojem zadovoljstva, 
opišem odnos med kakovostjo storitev in zadovoljstvom in načine merjenja 
zadovoljstva. Obravnavam še pojem vrednosti storitve ter zvestobo porabnikov. 
 
V četrtem poglavju predstavim Cankarjev dom, kjer bo potekal osrednji del 
empirične raziskave. Opišem dejavnosti, s katerimi se ukvarja, podrobneje 
obravnavam glasbeni program in probleme na tem področju. 
 
Peto poglavje zajema celoten proces raziskave zadovoljstva obiskovalcev 
koncertov resne glasbe v Cankarjevem domu v letu 2002. Po opisu postopka 
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raziskave sledi analiza in predstavitev rezultatov raziskave. Na podlagi z raziskavo 
dobljenih rezultatov dajem predloge in smernice za izboljšanje obiska koncertov. 
 
V šestem poglavju podajam sklep ter smernice za nadaljnje delo. 
 
 
 

2. PODROČJE KULTURE 
 
 

2.1. KULTURNE ORGANIZACIJE 
 
Pojem kulture se v širšem smislu nanaša na vse dogodke oziroma stvari, ki jih 
ustvarja družba, da bi posredovala določene kulturne vrednote (Kolb, 2000, str. 4). 
Pojma kulturna organizacija ne pojmujem v ožjem smislu le kot organizacije, ki se 
ukvarjajo z visoko kulturo, temveč ga pojmujem širše. V tem delu pojem kulturna 
organizacija vključuje vse organizacije, ki se ukvarjajo s področjem kulture. 
 
Kulturne organizacije so lahko profitne ali neprofitne, ki pa se med seboj razlikujejo 
po poslanstvu. Neprofitne organizacije delujejo v javnem interesu. Njihov namen je 
trajno zagotavljati storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot 
celote, njenih podsistemov in posameznega človeka (Trunk Širca, Tavčar, 2000, 
str. 3). Za neprofitne kulturne organizacije je pomembno dviganje ravni kakovosti 
kulturnih prireditev in splošne kulturne ravni prebivalstva (Kovač, 1997, str. 7). V 
neprofitnih organizacijah je rezultate poslovanja težko objektivno izmeriti, saj 
neprofitne organizacije za razliko od profitnih niso ustanovljene zaradi ustvarjanja 
dobička. Lahko ga ustvarjajo, vendar ga morajo nameniti za razvoj organizacije in 
njene dejavnosti. 
 
Kulturne organizacije, ki se ukvarjajo z visoko kulturo so večinoma neprofitne 
organizacije, tiste, ki se ukvarjajo s popularno kulturo, pa so večinoma profitne. 
Porabniki se v današnjem času zanimajo za visoko in popularno kulturo. Kulturne 
organizacije pa se borijo za njihov čas, denar in pozornost. 
 
V magistrskem delu se bom osredotočila predvsem na področje kulture, ki se 
nanaša na odrske umetnosti – glasbo, ples, gledališče in opero. Raziskovalni del 
pa se bo nanašal na specifično področje glasbe. 
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2.1.1.  Kulturni proizvod 
 
Na področju kulture je pomemben odnos med kulturno organizacijo, kulturnim 
proizvodom in obiskovalci. Kulturno organizacijo sem že opredelila v prejšnjem 
poglavju. Obiskovalce bom v tem delu opredelila kot porabnike kulturnih storitev, ki 
jih bom podrobneje obravnavala kasneje. V nadaljevanju podajam opredelitev 
kulturnega proizvoda. 
 
Proizvod je vse, kar se lahko ponudi osebi ali skupini oseb, z namenom zadovoljiti 
neko potrebo oziroma željo. To je lahko blago ali storitev. Tudi kulturni proizvod je 
torej lahko blago (npr. knjiga, slika, zgoščenka itn.) ali storitev (npr. koncert, 
gledališka predstava itn). Ko govorimo o kulturnem proizvodu, je mišljeno oboje: 
blago in storitev (Klein, 2001, str. 19). 
 
Na sliki 1 je podan odnos med kulturnim proizvodom, kulturno organizacijo in 
obiskovalci. Vsi elementi v trikotniku so medsebojno odvisni. Kulturna organizacija 
nudi obiskovalcem kulturni proizvod. Kulturne storitve brez obiskovalcev ne morejo 
obstajati, saj je bistven odnos, ki nastane med izvajalci in obiskovalci. 
 
 

Slika 1: Odnos med kulturnim proizvodom, kulturno organizacijo in obiskovalci 
 

 
Vir: Kolb, 2000, str. 5. 
 
 
Za kulturne proizvode velja enako kot za druge proizvode, da ljudje ne kupujejo 
proizvodov, temveč koristi, ki jih od njih dobijo. Če kulturni proizvod ni kakovosten, 
se ne bo dobro prodajal. Sama kakovost kulturnega proizvoda v današnjem času 
ne zadostuje več za dobro prodajo, temveč so potrebne dodatne koristi (Klein, 
2001, str. 26). Za porabnike je pomemben skupek koristi, ki jih prejmejo z 
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nakupom, saj na storitev gledajo kot na celoto. Za organizacijo je pomembna 
usmerjenost k porabniku, torej uresničitev njegovih potreb in želja. 
 
Odnos kulturne organizacije do kulturnega proizvoda je različen. Profitna kulturna 
organizacija, oziroma kulturna organizacija, ki se ukvarja s popularno kulturo, 
lahko spremeni umetnikov proizvod do te mere, da originalna stvaritev ni več 
prepoznavna. Umetnik proda pravico do proizvoda, kar pomeni, da organizacija 
lahko proizvod uporablja na kakršenkoli način, da bi pritegnila obiskovalce in 
dosegla dobiček. Kulturna organizacija lahko celo opusti originalen proizvod in 
proizvede popolnoma novo obliko popularne kulture, če zanjo obstaja 
povpraševanje. Različno od profitne pa neprofitna kulturna organizacija ne more 
spremeniti umetnikovega proizvoda in ga prilagoditi trgu. Naloga neprofitne 
kulturne organizacije je predstaviti umetnost, ki je proizvod posameznega 
umetnika, zato mora ostati zvesta umetnikovi viziji, hkrati pa predstaviti in tržiti 
njegov proizvod (Kolb, 2000, str. 6). 
 
Značilnost kulturnega proizvoda je tudi, da se kulturna storitev lahko spremeni v 
kulturno blago. Koncert, predstava je kulturna storitev, posnetek koncerta, 
predstave ipd. pa ni več kulturna storitev, temveč kulturno blago. Porabniki ga 
kupijo in ga lahko kadarkoli uporabljajo. Razlika med izdelkom in kulturno 
potrošnjo v živo je v medsebojnih odnosih. Pri izvedbi v živo gre za medsebojni 
odnos med izvajalci in obiskovalci ter med samimi obiskovalci, kar ustvari enkratno 
izkušnjo. Na koncertu je čustven vpliv neločljiv od izvajalca, zato ni isto, ali 
izvajalec nastopi v živo ali predvajajo posnetek (Kotler, Andreasen, 1996, str. 378).  
 
 

2.1.2.  Financiranje kulturnih organizacij 
 
Kulturne organizacije v tujini in pri nas so se ob koncu prejšnjega stoletja soočile z 
zmanjšanjem podpore iz državnih sredstev in zmanjšanjem števila obiskovalcev. V 
spremenjenem okolju so morale, če so želele uspešno poslovati, poiskati 
drugačne vire financiranja, ugotoviti kakšne so potrebe in želje porabnikov in 
povečati kakovost storitev. 
 
Večji orkestri, opera, gledališča potrebujejo nek stalen prostor za izvajanje 
kulturnih dogodkov, za kar potrebujejo tudi dodatna finančna sredstva. Ta sredstva 
dobijo od države, sponzorjev in donatorjev, ki imajo vsak svoje interese. Kulturne 
organizacije se ne smejo osredotočiti le na zbiranje sredstev in čakati na 
obiskovalce, temveč morajo aktivno delovati tudi v njihovem interesu. 
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V Nemčiji se je v zadnjem desetletju kljub veliki podpori visoke kulture iz javnih 
sredstev financiranje iz državnega proračuna zmanjšalo (Kirchberg, 2000, str. 32). 
V nadaljevanju bom naštela nekaj zgledov. 
 
Od leta 1990 do 2000 se je v leipziškem Gewandhausu število abonentov vsako 
leto zmanjšalo za približno 300, torej približno od 11.000 na 8.000. Z definiranjem 
problemov, vzrokov zanje in uvajanjem strategij za njihovo rešitev so v nekaj več 
kot štirih mesecih pridobili 1.100 abonentov (Farish, 2000a, str. 19). Število 
obiskovalcev v Tonhalle v Düsseldorfu1 se je v devetdesetih letih vsako leto 
zmanjšalo za 3-5 %. Po uvedenih spremembah poslovanja obisk v zadnjih letih 
narašča približno 8 % letno (Farish, 2000b, str. 27). Iz zgornjih primerov je 
razvidno, da so bile spremembe na področju managementa kulturnih storitev v 
Nemčiji uspešne. 
 
Struktura financiranja kulturnih organizacij se je v zadnjem desetletju spremenila. 
Peter Gartiser (Farish, 2000, str.16) meni, da bodo organizacije prisiljene sprejeti 
novo situacijo. Do sedaj je bila približno polovica prihodkov zagotovljena iz 
državnih sredstev, v prihodnje bo zagotovljena le še tretjina, drugo tretjino bo 
potrebno dobiti od prodaje vstopnic in preostalo tretjino od sponzorjev. Podobno je 
bilo ugotovljeno v raziskavi (Pope, Apple, Keltyka, 2000, str. 40), da je v ZDA2 
malo neprofitnih umetniških organizacij, ki dobijo iz proračuna več kot 50 % 
sredstev. Nekatere organizacije morajo same zbrati tudi do 75 % sredstev. 
 
Pri nas so kulturne organizacije tako kot v tujini financirane delno s strani države, 
delno pa iz sredstev pridobljenih iz drugih virov. Delež sredstev iz proračuna se 
prav tako vse bolj zmanjšuje, zato so kulturne organizacije prisiljene same pridobiti 
več sredstev iz drugih virov. Eden od načinov za pridobivanje sredstev je uvedba  
tržnega načina poslovanja. Za uspešno poslovanje ne zadostuje le profesionalno 
umetniško vodenje, potrebno je tudi profesionalno finančno, marketinško in 
kadrovsko vodenje. Spremeniti je potrebno miselnost, da je spodbujanje 
kulturnega razvoja predvsem naloga države. Država financira pomembnejše 
kulturne organizacije, predvsem javne zavode. Spodbujati pa bi bilo treba tudi 
druge organizacijske oblike.  
 
Pomemben vir financiranja v tujini sta sponzorstvo in donatorstvo. Sponzorstvo 
lahko opredelimo kot finančno pomoč kulturnim dejavnostim, kjer sponzor 
pričakuje določeno povratno korist, pri čemer je pomembno, da gre za 

                                                           
1  V Tonhalle v Düsseldorfu si prizadevajo, da bi dobili legalni komercialni status, kot jih imajo nemška 
podjetja (z oznako GmbH) (Farish, 2000a, str. 30). 
2  V ZDA so bili viri prihodkov umetnosti in kulture v letu 1997 naslednji (Kaplan, 1999 v Pope, Apple, 
Keltyka, 2000, str. 44): 26,5 % storitve in programi - od vstopnic, abonmajev, vstopnin; 38,7 % osebne 
donacije; 10 % državna podpora; 24,3 % drugo (ni jasno definirano). 
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obojestransko korist. Za kulturno organizacijo to pomeni pomoč pri izpeljavi 
kulturne dejavnosti, za sponzorja pa korist – največkrat v obliki reklame (Kovač, 
1998, str. 33). Donatorstvo je za razliko od sponzorstva nekomercialna dejavnost, 
saj donator ne pričakuje nobene povratne koristi. 
 
V zadnjem desetletju so se sponzorska in donatorska sredstva velikih podjetij v 
EU in ZDA, ki so namenjena podpori kulturnih projektov in ustanov, potrojila 
(Kovač, 1997a, str. 27). Podjetja v tujini so bolj odprta do kulturnih projektov, saj 
imajo podpiranje profesionalne kulture navzven za enega od načinov za razvoj 
notranje kulture. 
 
Pri nas sponzorstvo in donatorstvo na področju visoke kulture nista razvita za 
razliko od stanja na področju popularne kulture in športa. Po mnenju nekaterih 
država z davčno politiko premalo spodbuja razvoj sponzorstva in donatorstva 
kulture. Podjetja v Sloveniji izkoriščajo manj kot tretjino možnih davčnih olajšav. Za 
slovenske razmere velja, da podjetja, ki dajejo sredstva za te namene, pričakujejo 
povračilo (večje koristi od vložka), največkrat v obliki reklame (Kovač, 1997a, str. 
26). Za sponzorstvo in donatorstvo pri nas na splošno velja, da ni sistematičnega 
načina ne pri podjetjih, ki sponzorirajo, ne pri kulturnih organizacijah, ki so 
sponzorirane. Podjetja večinoma nimajo razvojne strategije za sponzorstvo in 
donatorstvo. Sponzorsko dejavnost v podjetjih je treba skrbno načrtovati, ker 
vpliva na podobo podjetja v javnosti. Na drugi strani pa poraba sponzorskih 
sredstev v kulturnih organizacijah pogosto ni skrbno načrtovana in sredstva niso 
učinkovito porabljena (Kovač, 1998, str. 34). 
 
Kulturne organizacije v Sloveniji so se prisiljene prilagoditi novim razmeram, saj se 
ne morejo več zanašati le na državo, temveč morajo same poskrbeti za 
pridobivanje finančnih sredstev in tudi obiskovalcev. 
 
 

2.2. STORITVE 
 
 

2.2.1.  Opredelitev storitev 
 
V literaturi s področja storitev obstajajo precejšnja razhajanja glede opredelitve 
izraza storitev. Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza servio (it. servire), ki ima 
več pomenov. Pomeni delati za nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti 
zanj, pomagati nekomu oziroma narediti nekaj zanj, ustrezati, ravnati se po čem, 
odslužiti, skrbeti, izvajati, posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, 
obnašati se (Bradač v Snoj, 1998, str. 32). Pojem storitve je pomensko vezan na 
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dejanja, akcije, obnašanje. Osnovna značilnost storitev je ta, da so storitve 
aktivnosti oziroma procesi (Snoj, 1998, str. 32). 
 
Mnogi avtorji pri opredeljevanju storitev izhajajo iz zornega kota ponudnika, ne pa 
porabnika storitev. Pri tem si pomagajo z naštevanjem storitev, primerjanjem 
storitev s fizičnimi izdelki ali z opisovanjem značilnosti storitev. Razlikovanje med 
izdelki in storitvami ni vedno jasno. Težko je opredeliti čisti izdelek ali čisto storitev. 
Ponavadi sta storitev in izdelek v različnih razmerjih povezana in skupaj tvorita 
celoto. Izdelke lahko označimo kot predmete, naprave ali stvari. Storitev 
definiramo kot dejanje, aktivnost ali izvedbo (Berry v Hoffman, Bateson, 1997, str. 
5). 
 
Kotler (1998, str. 464) definira storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran  
lahko ponudi drugi, je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni imeti karkoli v lasti. 
Proizvodnja storitve je lahko ali pa tudi ne vezana na fizični izdelek. 
 
Podobno Potočnik (2000, str. 18) opredeljuje storitev kot posebno dejanje ali 
delovanje, ki ga izvajalec storitve ponudi porabniku. 
 
Storitev je proces, sestavljen iz vrste bolj ali manj neotipljivih aktivnosti. Te 
aktivnosti običajno potekajo v interakciji med porabnikom in zaposlenimi in/ali 
fizičnimi sredstvi ali izdelki in/ali sistemi ponudnika storitve, ki so zagotovljeni kot 
rešitve za probleme porabnikov (Grönroos, 2000, str. 46). 
 
Storitev je torej proces, aktivnost, ki poteka v interakciji med ponudnikom in 
porabnikom in je neotipljiva. 
 
 

2.2.2.  Značilnosti storitev 
 
Opisala bom splošne značilnosti storitev, ki veljajo tudi za kulturne storitve, ter 
predstavila nekatere posebnosti kulturnih storitev. Značilnosti vseh storitev so: a) 
neotipljivost; b) neločljivost; c) spremenljivost; d) minljivost. V nadaljevanju bom 
podala opis vsake značilnosti. 
 

a) Neotipljivost 
Osnovna značilnost storitev je neotipljivost. Bateson opredeljuje neotipljivost kot 
nekaj, 
- česar ni možno otipati oziroma jasno zaznati s čutili; 
- česar ni možno enostavno opredeliti, formulirati, razumeti oziroma razumsko 
uokviriti. 
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Storitve so torej ˝fizično˝ in ˝umsko˝ neotipljive (Snoj, 1998, str. 37). Ni jih mogoče 
zaznati pred  izvedbo storitev, včasih tudi ne med opravljeno storitvijo ali po njej. 
Ne moremo jih videti, tipati, občutiti, slišati ali vonjati pred nakupom, prav tako si  
rezultata storitve ne moremo ogledati pred nakupom, največkrat ga ne moremo niti 
napovedati. 
 
Storitev je neotipljiva, čeprav ima lahko otipljive elemente. Rezultat storitev je 
lahko otipljiv in ga lahko opazujemo ali merimo – to je lahko npr. sprememba 
vedenja porabnika zaradi izvedene storitve (Dickens, 1994, str. 18). 
 
Storitve  zaradi neotipljivosti vrednotimo drugače kot izdelke. Osebni stik s 
storitvenim osebjem, občutki porabnika ter vzdušje so neoprijemljive sestavine 
storitev (Potočnik, 2000, str. 20). Porabniki iščejo fizične dokaze ali oprijemljive 
sestavine storitev (prostor, oprema, ljudje, komunikacijski material, cena ipd.), da 
bi storitev lažje ocenili. Osebno mnenje in priporočila prijateljev, sorodnikov in 
znancev so prav tako podlaga za ovrednotenje storitev. Oglaševanje storitev je 
zaradi neotipljivosti poseben izziv. Abstraktne stvari porabniki težje razumejo in jim 
jih je težje učinkovito predstaviti. Pri storitvah  s prevladujočimi neotipljivimi 
elementi je pri trženju poudarek bolj na otipljivih dokazih, pri storitvah, kjer 
prevladujejo otipljivi elementi, pa na neotipljivi podobi. 
 
Ceno storitev je težje določiti kot ceno izdelka, saj izhaja iz vrednotenja dela. 
Tveganje pri nakupu storitev je zaradi neotipljivosti in spremenljivosti večje kot pri 
nakupu izdelkov. Mnoge organizacije poskušajo tveganje zmanjšati z ustvarjanjem 
podobe organizacije (imagea) in prepoznavanjem blagovne znamke. Porabniki pa 
poskušajo tveganje zmanjšati z iskanjem dodatnih informacij, ocenjevanjem 
alternativ, prilagoditvijo tveganju in znižanjem ravni pričakovanja. Osebne vire 
uporabljajo kot vir informacij predvsem takrat, ko tveganje in negotovost nista 
dovolj znižana v uradnih virih informacij (Bateson, Hoffman, 1999, str. 72-73). 
 
Za storitve je značilno, da nimajo lastništva. Z nakupom storitve porabniki običajno 
nimajo ničesar v lasti. Kot dokaz o nakupu storitve pa prejmejo v kulturnih 
organizacijah vstopnice, potrdila ipd. Po končani predstavi porabniku ostanejo le 
spomin na izkušnjo, vstopnica oziroma potrdilo o nakupu in pri nekaterih storitvah 
še spored prireditve (npr. koncertni list). Učinek storitve lahko traja dlje od same 
izvedbe storitve. 
 
Posledica neotipljivosti je, da storitev ne moremo skladiščiti kot npr. knjige, 
zgoščenke ipd. Praznega sedeža za gledališko predstavo ne moremo shraniti za 
naslednjo predstavo. S finančnega vidika je za ponudnika sedež za vedno 
izgubljen, če ni bila protivrednost zanj dobljena že vnaprej (Snoj, 1998, str. 40). 
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b) Neločljivost 
Drugače kot pri izdelkih, ki se proizvedejo, skladiščijo, prodajo in porabijo, je za 
storitve značilno, da se najprej prodajo, nato pa hkrati izvedejo in porabijo. 
 
Neločljivost se nanaša na (Hoffman, Bateson, 1997, str. 28-31): fizično prisotnost 
izvajalca storitve pri izvedbi storitve, vključenost porabnika v proces izvedbe 
storitve in vključenost drugih porabnikov v proces izvajanja storitve.  
 
Fizična prisotnost izvajalca storitve pri izvajanju storitve 
Pri mnogih storitvah, tudi kulturnih, mora biti izvajalec pri izvajanju storitev fizično 
prisoten. Fizična prisotnost tako postane eden od oprijemljivih elementov storitve, 
ki je podlaga za porabnikovo ocenjevanje storitve. Porabniki ocenjujejo oblačila, 
osebno higieno, znanje jezika, komunikacijske sposobnosti, odnos izvajalcev ipd. 
Izvajalci storitev in fizično okolje pomembno vplivajo na porabnikovo ocenjevanje 
storitev. Vsak stik med izvajalcem in porabnikom vpliva na porabnikovo 
zaznavanje storitve, s tem pa vpliva na njegovo zadovoljstvo. Pri izvajanju storitve 
običajno nastane več stikov med izvajalci in porabniki. Izvajalci, ki so del 
porabnikove izkušnje s storitvami, s svojim vedenjem in čustvovanjem vplivajo na 
porabnikovo izkušnjo in tudi na druge zaposlene. Zato je potrebna pravilna izbira 
in usposabljanje osebja. 
 
Porabniki v interakciji z izvajalci izkusijo splošno kakovost, kar vpliva na 
zaznavanja porabnikov o kakovosti interakcije. Tudi porabniki vplivajo na izvajalce, 
kar se kaže v njihovi motivaciji, zadovoljstvom z delom in nagradah (Dickens, 
1994, str. 19). Zadovoljstvo zaposlenih je izrednega pomena za zadovoljstvo 
porabnikov. Zato bi organizacija morala obravnavati zaposlene kot interne 
porabnike. 
 
Vključenost porabnika v proces izvajanja storitve  
Porabniki so lahko v različni meri vključeni v proces storitve. Na kulturnih 
prireditvah, npr. koncertu ali gledališki predstavi, mora biti porabnik fizično prisoten 
pri izvajanju storitve. Pri storitvah, kot je npr. popravilo avtomobila, zadostuje 
prisotnost porabnika na začetku in ob koncu izvedbe storitve. V nekaterih primerih 
pa zadostuje le miselna prisotnost porabnika. Čim bolj porabnik sodeluje v 
procesu, tem bolj lahko vpliva na vrsto želene storitve in trajanje izvajanja procesa. 
Končni rezultat procesa in zadovoljstvo porabnika sta pogosto odvisna tudi od  
porabnika. 
 
Za porabnike, vključene v proces izvajanja storitve, je pomembno, da je storitev 
čim lažje uporabljati. Porabnike je potrebno poučiti o tem, kako čim bolje opravijo 
svojo vlogo. Tem bolje jo opravijo, večje bo njihovo zadovoljstvo (Kotler, 
Andreasen, 1996, str. 384). Obstajajo različne stopnje vključenosti oziroma 
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sodelovanja porabnika. Bolj je porabnik vključen v proces izvajanja storitve, manj 
kontrole ima organizacija nad kakovostjo izvedene storitve. 
 
Vključenost drugih porabnikov v proces izvajanja storitve 
Sočasnost izvajanja in porabe storitev je značilna za storitve, katerih delovanje je 
usmerjeno neposredno v ljudi. Medsebojni odnos med izvajalci storitve oziroma 
kontaktnim osebjem in porabniki imenujemo soočenje s storitvijo (ang. service 
encounter).  Med izvajanjem storitve so porabniki pogosto v medsebojnem stiku in 
tako medsebojno vplivajo na doživljanje storitve. Izkušnje so lahko pozitivne (npr. 
navdušeni obiskovalci na koncertu, glasni vzkliki) ali negativne (npr. kašljanje na 
predstavi). 
 
Proizvodnja in poraba storitve potekata hkrati v času in  prostoru. Zato je pogosto 
težko uskladiti ponudbo in povpraševanje. V nekaterih primerih si pri usklajevanju 
lahko pomagamo z naročanjem ali rezervacijami. 
 

c) Spremenljivost 
Storitve so spremenljive. Kakovost storitev se spreminja, odvisno od tega, kdo, 
kdaj in kje izvaja storitev. Spremenljivost storitev se kaže na treh ravneh: na ravni 
organizacij, v okviru iste organizacije in pri posameznem izvajalcu storitev 
(Jahnson, Scheuing, Gaida, 1986  v Snoj, 1998, str. 44). 
 
Za storitvene organizacije je značilna visoka delovna intenzivnost. Različne 
organizacije ponujajo isto storitev, vendar se med seboj razlikujejo. Isto storitev je 
mogoče ponuditi na različne načine. Spremenljivost je rezultat medsebojnega 
vpliva med samimi zaposlenimi ter med zaposlenimi in porabniki. Razlike v 
kakovosti storitev nastajajo, ker zaposleni storitve ne izvedejo vsakič enako. 
Kakovost storitev niha glede na človekovo razpoloženje, osebnostne značilnosti, 
odnos do dela, medsebojne odnose ipd. Ravno tako se porabniki med seboj 
razlikujejo, vsak ima svoja pričakovanja in potrebe. Vsem željam porabnikov ni 
vedno mogoče ustreči. Ista raven kakovosti storitev tudi ni primerna za vse 
porabnike. Tudi porabniki so v procesu izvajanja storitve v stiku drug z drugim in 
vplivajo na izkušnjo drugih porabnikov. Pomembni so medsebojni odnosi, ki  
vplivajo na kakovost storitev. Vsi ti odnosi pa vplivajo na zaznavanje kakovosti 
celotne storitve. 
 
Če želimo zmanjšati nihanja v kakovosti, moramo poiskati vzroke za nihanja. To 
so lahko neustrezne osebnostne značilnosti, neustrezna izobrazba izvajalcev 
storitev, pomanjkljive informacije, komunikacija ali podpora zaposlenim (Mudie, 
Cottam, 1993, str. 10). Spremenljivost je možno zmanjšati z izbiro primernega 
osebja in njihovim usposabljanjem in motivacijo. 
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Izvedba storitve je delno odvisna od stopnje povpraševanja. V času velikega 
povpraševanja izvajalec morda ne more izvesti storitve tako kakovostno kot v času 
nizkega povpraševanja (Zeithaml, 1981 v Gabbott, Hogg, 1997, str. 36). 
Zaposlovanje honorarnih delavcev in prostovoljcev lahko pomaga pri reševanju 
problema velikega povpraševanja. Slabost pa je v tem, da se tudi v tem primeru 
lahko zniža kakovost izvedbe storitve. 
 
Kakovost storitev je odvisna od več dejavnikov, ki jih ponudnik ne more 
kontrolirati, med drugim od zmožnosti porabnika, da izrazi svoje potrebe, 
zmožnosti in pripravljenosti osebja, da te potrebe zadovolji, prisotnosti (ali 
odsotnosti) drugih porabnikov in stopnje povpraševanja po storitvi (Zeithaml, 
Bitner, 1996, str. 20). Zaradi spremenljivosti storitev kakovosti storitev ni mogoče 
kontrolirati pred izvedbo storitev. Prav tako je nemogoče konstantno zagotavljati 
najvišjo kakovost storitev (Hoffman, Bateson, 1997, str. 33). 
 
Pri storitvah je težko ugotavljati in nadzirati kakovost storitev. Tudi porabniki težko 
ocenjujejo njeno vrednost. Ocenjevanje kulturnih storitev je zelo subjektivno. 
Porabnik kupi izdelek, ker ve, kaj bo dobil. Kulturni proizvod pa je heterogen, 
sestavljen iz elementov, ki jih ponudnik ne more ali jih lahko le delno kontrolira. 
Obiskovalec si npr. gledališko predstavo ogleda večkrat, ker ne ve natančno, kaj 
lahko pričakuje, saj je interpretacija vsakič drugačna (Klein, 2001, str. 27). 
 
Poenotenost specifikacij in podrejenost standardom pri storitvah nista možni, saj 
na izvajanje storitve vpliva več dejavnikov, katerih večino je težko kontrolirati 
(Dickens, 1994, str. 18). Storitvene organizacije se odzivajo na spremenljivost na 
dva načina: 
- s standardizacijo izvedbe, pri čemer delovno silo zamenjajo s stroji oziroma 
avtomati ali 
-  ponudijo storitev po meri posameznega porabnika. 
 
Standardizaciji storitev se je možno približati z intenzivnim izobraževanjem 
izvajalcev storitev ali z zamenjavo delovne sile za stroje oziroma avtomate 
(Hoffman, Bateson,  1997, str. 34-35). Od posameznika je odvisno, ali želi storitev 
po svojih željah ali standardizirano storitev. Prednost spremenljivosti v izvedbi je, 
da lahko storitve prilagajamo potrebam posameznega porabnika, kar je eno od 
meril kakovosti storitev.  
 

d) Minljivost  
Storitev, ki niso bile prodane, ne moremo skladiščiti in jih prodati kasneje. 
Neizkoriščene storitve prenehajo obstajati, so za vedno zgubljene. Večina storitev 
nima garancij in jih ni mogoče vrniti, zamenjati ali ponaročiti. 
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Povpraševanja po storitvah ni mogoče natančno napovedati, zato je potrebno 
ponudbo in povpraševanje usklajevati. Večje povpraševanje od maksimalne 
ponudbe pogosto povzroči nezadovoljstvo porabnikov. Pri večjem povpraševanju 
od optimalne ponudbe je kakovost storitev ponavadi nižja od običajne. 
Pričakovanja porabnikov niso izpolnjena, kar se kaže v nezadovoljstvu porabnikov 
in negativni govorici od ust do ust. Nasprotno, če pa je povpraševanje manjše od 
optimalne ponudbe, prihaja do neizkoriščenosti delovne sile ali kapacitet 
(Hoffman, Bateson, 1997, str. 37-38). 
 
Storitve so tako raznolike in specifične, da jih lahko obravnavamo po njihovih 
skupnih lastnostih in ne le po razlikah med njimi. Storitve se razlikujejo od izdelkov 
po več značilnostih, ki predstavljajo drugačne izzive za management in zahtevajo 
različne trženjske pristope. 
 
Za kulturne storitve velja tako kot za druge storitve, da so neotipljive, neločljive, 
spremenljive in minljive. Kulturne storitve sestavljajo ravno tako kot izdelke in 
druge storitve osnovna storitev (ang. core service) in obrobne storitve (ang. 
peripheral services). Osnovna storitev je npr. slika, glasbeno, gledališko delo. 
Obrobne storitve pa so vse druge storitve, ki spremljajo in prispevajo h kakovosti 
osnovne storitve. 
 
Za razliko od drugih storitev je za kulturne storitve značilno, da so bolj abstraktne, 
imajo manjšo uporabnost, so edinstvene in celovite, izkustvo je bolj subjektivno 
(Becker, 1978; Hirschman, Wallendorf, 1982; Holbrook, Zirlin, 1985; Peterson, 
1979; Polanyi, Prosch, 1975 v Burgeon-Renault, 2000, str. 10). 
 
 

2.2.3.  Izvajanje storitev 
 
Različni avtorji različno obravnavajo sestavine izvajanja storitev. V nadaljevanju 
bom prikazala način, ki prikazuje sestavine izvajanja storitev v okviru interakcije 
med organizacijo in porabniki in se imenuje servuction model. Izvajanje storitve 
bom primerjala z odrsko uprizoritvijo. 
 

2.2.3.1. Servuction model 
 
Izvajanje storitve je določen proces, ki poteka v okviru interakcije med organizacijo 
in porabniki. Vsak nakup proizvoda, bodisi storitve ali blaga, pomeni za porabnika 
določeno izkušnjo. S to izkušnjo porabnik prejme skupek koristi. Pri storitvah je 
korist za porabnika izkušnja, ki jo dobi z nakupom storitve. Posamezne koristi iz 



 

16 
 

skupka koristi prejme iz različnih virov hkrati. To nazorno prikazuje servuction 
model, ki kot celota ustvarja izkušnjo. 
 
Servuction model (kratica od ang. service production) (Bateson, Hoffman, 1999, 
str. 12-14) (slika 2) prikazuje dejavnike, ki vplivajo na izkušnjo porabnika s 
storitvijo. Sestavljen je iz za porabnika vidnega in nevidnega dela, ki vplivata eden 
na drugega. Vidni del (ang. front stage) sestavljajo fizična podpora, kontaktno 
osebje ali izvajalci storitve ter drugi porabniki (označeni kot porabnik B). Sistem 
notranje organiziranosti pa je za porabnika nevidni del (ang. back stage). 
 
 

Slika 2: Servuction model 

 
 
Vir: Bateson, Hoffman, 1999, str. 14. 
 
 
Vidni del: 
- Fizična podpora ima pomembno vlogo pri vrednotenju storitev. Ker so storitve 
neotipljive, porabniki iščejo različne oprijemljive sestavine, ki spremljajo storitev, 
da bi jo lažje ovrednotili. Porabniki ocenjujejo fizično okolje, kjer se storitve 
dogajajo, in sredstva, ki jih uporabljajo pri izvajanju storitve.  
- Kontaktne osebe so zaposleni, ki niso primarni izvajalci storitev, so pa v 
neposrednem stiku s porabniki npr. receptorji, prodajalci vstopnic. Izvajalci storitev 
storitev izvedejo. To so glasbeniki, igralci, plesalci itd. Za porabnike so pomembni 
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strokovnost, sposobnost prilagajanja pričakovanjem porabnikov in tudi vizualne 
značilnosti kontaktnih oseb in izvajalcev storitev. 
- Porabniki A so tisti, ki prejmejo skupek določenih koristi pri nakupu storitve. 
Porabniki B pa so vsi tisti, ki so del izkušnje porabnika A. To so torej drugi 
porabniki, ki so hkrati v stiku z organizacijo in aktivno ali pasivno vplivajo na 
doživljanje storitve porabnika A.   
 
Nevidni del: 
- Sistem notranje organiziranosti opredeljuje cilje, pravila, predpise delovanja 
organizacije ter nadzira dogajanje v zvezi z izvajanjem storitev.  
 
Zadovoljstvo s storitvami se ne nanaša le na štiri elemente servuction modela 
(kontaktno osebje, fizično podporo in okolje, porabnike in sistem notranje 
organiziranosti), temveč tudi na usklajenost teh elementov v procesu izvedbe 
oziroma porabe storitve (Bateson, Hoffman, 1999, str. 29). 
 
Model prikazuje odnose med porabniki in organizacijo, ki nudi določeno storitev. 
Pomemben je, ker ga lahko prenesemo na področje kulturnih storitev. Povezan je 
z  elementi kulturnih storitev, saj prikazuje povezavo med obiskovalci in kulturno 
organizacijo. Hkrati so iz posameznih elementov servuction modela vidne 
značilnosti storitev. Model vsebuje tudi dokaze storitve (ljudi, proces, fizične 
dokaze), ki jih ljudje iščejo zaradi neotipljivosti storitev in jih najdemo pri vsaki 
interakciji porabnika z organizacijo. Ti so posebej obravnavani v poglavju o 
dejavnikih, ki vplivajo na zaznavanja porabnikov. 
 
V naslednjem podpoglavju podajam kulturni vidik, kot je zastopan v vseh 
situacijah, saj lahko vsako storitev opredelimo tudi kot odrsko uprizoritev. 
 

2.2.3.2. Storitev kot odrska uprizoritev 
 
Izvedbo storitev lahko primerjamo z odrsko uprizoritvijo. Namen primerjave je 
opisati značilnosti medsebojnih odnosov pri izvajanju storitve. Primerjava je še 
posebej primerna za storitve, ki jih sočasno obiskuje več ljudi in kjer je stik med 
izvajalci storitev in porabniki velik oziroma je najbolj izražena lastnost storitve 
neločljivost. 
 
Storitveno osebje lahko primerjamo z igralci, porabnike pa z obiskovalci. 
Uprizoritev zajema vse dejavnosti posameznika v času, ko je pred obiskovalci in 
nanj tudi vpliva. Posamezniki v skupini oziroma teamu, ki sodelujejo pri uprizoritvi 
(izvajalci v vidnem delu servuction modela) so v medsebojnem odnosu, kjer 
morajo spoštovati odvisnost drug od drugega, če želijo, da bo uprizoritev uspela. 
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Uprizoritev poteka na odru, kjer obiskovalci lahko nadzirajo njen potek. Za odrom 
igralec preneha igrati svojo vlogo. Obiskovalci v nevidni del servuction modela 
nimajo dostopa, saj je obnašanje za odrom lahko v nasprotju z vtisom, ki ga 
obiskovalci dobijo na odru. Igralci morajo svojo vlogo obvladati in se izogibati 
napakam, ki bi lahko škodile uprizoritvi. Svoje osebne probleme morajo pustiti za 
odrom. Že vnaprej morajo določiti, kakšen je najboljši način za uprizoritev. Tako pri 
storitvah kot pri odrskih uprizoritvah so potrebne strategije in dejanja za 
ustvarjanje in ohranjanje dobrega vtisa pred obiskovalci. Da bi ustvarili določen 
vtis, je treba pozornost posvetiti vidnemu delu iz servuction modela, torej 
fizičnemu okolju ter obnašanju in videzu izvajalcev. Pravilna izbira članov skupine, 
pravilno delegiranje odgovornosti in poznavanje obiskovalcev, kar sodi v nevidni 
del, lahko pripomore k  večjemu zadovoljstvu obiskovalcev (Lovelock, 1996, str. 
97-101). 
 
Deighton (Rust, Oliver, 1994, str.124) razlikuje med pogodbeno izvedbo in odrsko 
izvedbo. Pogodbena izvedba pomeni delovanje za izpolnitev obveze, obveznost 
ali dogovor z udeležencem. Pri odrski izvedbi gre za uprizoritev s skrbjo za vtis, ki 
ga bo izvedba naredila na udeleženca. Deighton meni, da je za uspešno izvedbo 
storitve potrebno več kot le izpolniti pričakovanja. V tem delu se bom omejila na 
odrsko izvedbo, ki je značilna za nekatere kulturne storitve. 
 
Deighton (Rust, Oliver, 1994, str. 127-128) loči med slovesno (ang. ceremonial) in 
praznično (ang. festive) uprizoritvijo. Slovesne uprizoritve so načrtovane, 
zahtevajo tudi določeno obnašanje obiskovalcev. Praznične uprizoritve so bolj 
zabavnega značaja. Nadalje Deighton opredeljuje dve dimenziji storitev; to sta 
vloga obiskovalca in poudarek na resničnosti ali domišljiji. Prva dimenzija je 
dimenzija glede na vlogo obiskovalca, ki je lahko le opazovalec ali ima pri 
uprizoritvi aktivno vlogo. Druga dimenzija razlikuje med uprizoritvijo s poudarkom 
na resničnosti ali domišljiji. Slovesne uprizoritve temeljijo na realnosti, na 
sedanjem trenutku, praznične pa obiskovalce postavijo zunaj njih samih, v 
namišljen čas. 
 
Deighton loči štiri vrste uprizoritvene izvedbe: 
- spretnostno (ang. skill) izvedbo: gre za odrsko razkazovanje sposobnosti 
(pravniki); 
-  zabavno (ang. show) izvedbo: nudi zabavo pasivnemu obiskovalcu, ki ga mora 
prepričati, da sprejme neresničnost dejanja (odrske in kino predstave); 
- vznemirljivo (ang. thrill) izvedbo: aktivno sodelovanje obiskovalca pri uprizoritvi, 
ki ni vnaprej natanko določena (srečanja); 
- praznično (ang. festive) izvedbo: aktivno sodelovanje obiskovalca pri vnaprej 
premišljeni uprizoritvi (božični, pustni rituali). 
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Za uspešno izvedbo kulturne storitve je potrebno razširiti pomen dogodka s 
širjenjem mej med resničnostjo in domišljijo, opazovanjem in sodelovanjem. 
Potrebno pa je tudi okrepiti udeležbo obiskovalcev (Rust, Oliver, 1994, str. 133). 
Za uspeh sta torej pomembni obe dimenziji. 
 
Kulturne storitve bi lahko večinoma uvrstili v zabavno ali vznemirljivo uprizoritev, 
saj temeljijo na domišljiji, obiskovalec pa je večinoma pasiven (npr. v gledališču), 
lahko tudi aktiven (npr. pri rock koncertu). 
 
Obiskovalci so tisti, ki presojajo oziroma ocenjujejo kulturno storitev. Da bi bila 
izvedba uspešna, je potrebno pridobiti njihovo pozornost in jo določen čas 
nadzorovati. Izvedba je uspešna takrat, ko je za obiskovalce privlačna, ko vzdržuje 
njihovo  pozornost, dokler ni končana. 
 
Zadovoljstvo z izvedbo je interaktiven koncept. Obiskovalci in igralci začutijo drug 
drugega. Bolj vpleteni so obiskovalci v izvedbo, bolj soodgovorni so za izid 
izvedbe in s tem za zadovoljstvo. Sicer dobra uprizoritev lahko propade, če ni 
pridobljena pozornost obiskovalcev. Zadovoljstvo z enim kulturnim dogodkom pa 
obiskovalcem ne zagotavlja zadovoljstva tudi z naslednjim dogodkom (Rust, 
Oliver, 1994, str. 136 -137). 
 
Različne storitve narekujejo različne vloge obiskovalcem (npr. primerna oblačila in 
spodobno obnašanje v operi, živahnost na rock koncertu). Udeležba3 obiskovalcev 
na prireditvi postane bolj intenzivna, ko se vrzel med vlogo in lastno osebnostjo 
manjša. 
 
V tem delu obravnavam predvsem kulturne storitve, za katere je značilna odrska 
uprizoritev. Koncerte resne glasbe, ki jih obravnavam v praktičnem delu, lahko 
glede na zgornjo razvrstitev uvrstimo večinoma med zabavne uprizoritve. 
 
 

2.3. KAKOVOST STORITEV 
 
 

2.3.1.  Opredelitev kakovosti storitev  
 
V preteklosti so organizacije menile, da lahko določajo želje in potrebe porabnikov. 
Danes so porabniki veliko bolj izobraženi in zahtevni, torej porabniki sodijo o 
kakovosti in so zanjo pripravljeni tudi plačati. 
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Kakovost storitev je težko opredeljiv pojem. Različne opredelitve so posledica 
raznovrstnosti storitev. Sredi osemdesetih let je bila kakovost ključna konkurenčna 
prednost. V zadnjem desetletju se je iz strateške prednosti spremenila v 
konkurenčno nujnost (Kaplan, Norton, 2000, str. 96). V nadaljevanju bom navedla 
nekaj opredelitev kakovosti. 
 
Ameriško združenje za nadzor kakovosti (Kotler, 1998, str. 56) definira kakovost 
kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 
sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe. 
 
Grönroos (v Lovelock, 1996, str. 464) meni, da je kakovost storitve rezultat 
procesa ocenjevanja, v katerem porabniki primerjajo njihovo zaznavanje storitev in 
rezultat storitev z njihovimi pričakovanji. 
 
Za razliko od opredelitev, ki se nanašajo na potrebe (Kotler) in pričakovanja 
(Grönroos), pa Lovelock (1992, str. 239) označuje kakovost kot nameravano 
hoteno stopnjo odličnosti in kontrolo spremenljivosti pri doseganju te odličnosti pri 
izpolnjevanju porabnikovih zahtev. 
 
Če povzamem dosedanje opredelitve, velja, da je kakovost tisto, kar zaznajo 
porabniki in da mora temeljiti na porabnikovih potrebah in željah. 
 
Pri opredeljevanju storitev je potrebno upoštevati celotno kakovost, ki jo 
sestavljata (Snoj, 1998, str. 160): 
-  objektivna (racionalna) kakovost in  
-  subjektivna (zaznana) kakovost. 
 
Razlikovati je torej potrebno med kakovostjo, ki je skladna s pričakovanji, in 
kakovostjo, ki je skladna s specifikacijami (standardna kakovost). Objektivno 
kakovost je možno laboratorijsko ali kako drugače natančno izmeriti glede na 
določen standard. Standardna kakovost je objektivna. Opredeli jo storitvena 
organizacija s postopki ter izvajalci storitve (Potočnik, 2000, str. 158). Subjektivne 
kakovosti ni možno natančno izmeriti. Določena je s subjektivnimi, psihološkimi 
zaznavami porabnikov in izvajalcev storitev, ki ocenjujejo kakovost pod vplivom 
vrednot, pričakovanj, čustev in sposobnosti zaznavanja. Kakovost, ki je skladna s 
pričakovanji, opredeli porabnik, ko je storitev že izvedena. Ta kakovost je 
subjektivna (Potočnik, 2000, str. 159). 
 
Poleg delitve na subjektivno in objektivno kakovost poznamo tudi delitev glede na  

                                                                                                                                                                                
3   Pet stopenj udeležbe porabnika pri izvedbi storitev je podrobno opisanih v Rust, Oliver, 1994, str. 129-
133. 
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to, ali je storitev lažje ali težje ovrednotiti, in sicer ločimo tri vrste kakovosti 
(Potočnik, 2000, str. 161): iskano kakovost, izkustveno kakovost in kakovost 
zaupanja. 
Iskana kakovost zajema značilnosti, ki jih porabnik lahko določi pred nakupom ali 
porabo storitve (barva, oblika, cena, vonj itd.). Značilna je predvsem za izdelke in 
fizične sestavine storitev. 
 
Izkustvena kakovost zajema značilnosti procesov oziroma rezultate teh procesov 
(prijaznost osebja ipd.). Kakovost zaznavajo porabniki med porabo ali po nakupu 
storitve ali izdelka. 
 
Kakovost zaupanja zajema značilnosti, ki jih je težko ovrednotiti tudi po nakupu 
oziroma med samo porabo (popravilo računalnika, kirurški posegi). Prevladuje pri 
storitvah, ki jih izvajajo strokovnjaki. 
 
Pri storitvah sodelujeta predvsem izkustvena kakovost in kakovost zaupanja. 
Kulturne storitve temeljijo na izkustveni kakovosti, značilno zanje je, da je kakovost 
bolj subjektivna kot objektivna. 
 
Po Grönroosovem mnenju (Grönroos, 2000, str. 63-65) porabniki ocenjujejo 
kakovost storitve na podlagi  tehnične kakovosti in  funkcionalne kakovosti.  
 
Tehnična kakovost (ang. outcome quality) je posledica odnosa med izvajalcem in 
porabnikom pri soočenju s storitvijo. Za porabnike in njihovo ocenjevanje kakovosti 
je zelo pomembno, kaj dobijo v interakciji z organizacijo. Tehnična kakovost je 
ocena vsebine storitve, nanaša se na rezultat izvedbe storitve - kaj je porabnik 
prejel z izvedbo storitve. Označuje, kaj porabniku ostane, ko sta proces izvajanja 
storitve in interakcija med porabnikom in izvajalcem končani. Porabniki ponavadi 
tehnično kakovost ovrednotijo dokaj objektivno. 
 
Funkcionalna kakovost (ang. process quality) obsega psihološko interakcijo med 
porabnikom in izvajalcem. Je ocena načinov oziroma postopkov izvajanja storitve, 
torej način, kako je bila storitev ponujena in izvedena. Zaznavanje je zelo 
subjektivno. 
 
Na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitev vpliva tudi podoba storitvene 
organizacije (ang. image), ki je odvisna od tehnične in funkcionalne kakovosti 
storitev. 
 
Kakovost storitev je lahko podlaga za konkurenčno prednost organizacije. 
Tehnično prednost je danes težko pridobiti, saj lahko organizacije zelo hitro 
dosežejo podobno tehnično kakovost. Odlična tehnična kakovost je lahko izničena 
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s slabo funkcionalno kakovostjo. Organizacija lahko doseže konkurenčno prednost 
z izboljšanjem funkcionalne kakovosti. To ne pomeni, da tehnična kakovost ni 
pomembna, ponavadi je prvi pogoj za dobro storitev. Če je tehnična kakovost 
slaba, bodo porabniki zaznali kakovost storitev kot slabo. Če je dobra le tehnična 
kakovost, še ne pomeni, da porabniki zaznavajo kakovost storitve kot dobro, dobra 
mora biti tudi funkcionalna kakovost (Grönroos, 2000, str. 66). 
 
Porabniki nakup storitve občutijo bolj tvegan kot nakup izdelka. Pri ocenjevanju 
storitev se naslanjajo na dodatne elemente (ceno, osebje, fizično okolje), ki jih je 
laže ovrednotiti. Zanašajo se tudi na govorico od ust do ust. Ponudniku storitev 
ostanejo zvesti, če so s storitvijo zadovoljni. Zvestoba pa ne pomeni koristi le za 
organizacijo, porabniki s tem zmanjšajo svoje tveganje (Potočnik, 2000, str. 161). 
 
Kakovost večine storitev in stopnja zadovoljstva porabnika nista odvisni le od tega, 
kako izvajalec izvede storitev, temveč tudi od tega, kako porabnik odigra svojo 
vlogo v storitvi kot odrski uprizoritvi. Na kakovost storitev vpliva tudi obnašanje 
porabnikov. Njihova pričakovanja in odzivanja vplivajo na obnašanje zaposlenih in 
drugih porabnikov in obratno. Zagotavljanje kakovosti storitev je torej neprestan 
proces, ki zahteva predanost kakovosti vseh zaposlenih v organizaciji. Kakovostne 
storitve so tiste, ki s svojo odličnostjo zadovoljijo zahteve porabnikov in hkrati 
zadovoljijo tudi ponudnike oziroma izvajalce. Obiskovalci kulturnih prireditev lahko 
svoje zadovoljstvo odkrito pokažejo že na prireditvi. Izvajalci pa z aplavzom dobijo 
povratno informacijo od obiskovalcev o tem, kako so umetniško delo izvedli. Npr. 
na koncertu obiskovalci z burnim aplavzom pokažejo, da so zadovoljni in da želijo 
slišati še dodatek, s čimer se izvajalci obiskovalcem ˝zahvalijo˝. 
 
 

2.3.2.  Merjenje kakovosti storitev 
 
Merjenje kakovosti storitev je pomembno, ker daje povratne informacije o 
značilnostih zaznavanja kakovosti storitev od porabnikov, ki so pomembne za 
management kulturnih organizacij. 
 
Vrednotenje storitev je zapleten proces. Začne se, ko se porabnik v nakupnem 
procesu odloči za ponudnika storitev, in se nadaljuje tudi med izvajanjem storitve 
in po njej. Na vrednotenje vpliva medsebojni vpliv precejšnjega števila socialnih, 
psiholoških in situacijskih spremenljivk. 
 
Kakovost storitev je zaradi specifičnih lastnosti storitev težje ovrednotiti in meriti 
kot kakovost izdelkov. Meriti jo je možno s stališča porabnikov in s stališča 
ponudnikov oziroma izvajalcev storitev. Porabniki opredeljujejo kakovost z 
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drugačnega vidika kot izvajalci storitev. Za porabnike je kakovost storitev skupna 
vrednost zaznanih koristi storitve, ki jo primerjajo s pričakovanimi koristmi. Za 
ponudnika oziroma izvajalca pomeni kakovost storitev ovrednotenje izvedbe glede 
na dogovorjene standarde (Mudie, Cottam, 1993, str. 88). 
 
Kakovost storitev je pogosto opredeljena preveč ozko. Tehnične specifikacije 
storitve ali izdelka so v tehnološko usmerjenih podjetjih navadno edine ali 
najpomembnejše značilnosti zaznane kakovosti. Porabniki zaznavajo kakovost 
širše in upoštevajo tudi druge značilnosti storitve ali izdelka (Gronroos, 2000, str. 
63). 
 
Najprimernejši način merjenja kakovosti storitev je merjenje tega, kako porabniki 
zaznavajo kakovost storitev (Snoj, 1998, str. 167). Porabniki ocenjujejo kakovost 
storitev na podlagi značilnosti tistih dejavnikov storitev, za katere menijo, da so jih 
sposobni oceniti. Pogosto se naslanjajo na fizične lastnosti, ki jih je lažje zaznati 
kot abstraktne lastnosti. 
 
Kakovostne ravni storitve ne moremo določiti s količinskimi merili. Kakovost 
storitev lahko merimo kot tolerančno območje med želeno in dejansko prejeto 
storitvijo, kot jo zaznava porabnik. Porabnik ocenjuje kakovost storitve kot razliko 
med pričakovano in dejansko storitvijo (Potočnik, 2000, str. 44). Organizacije 
merijo kakovost storitev tudi tako, da določijo standarde delovanja in nato 
primerjajo dejansko delovanje s standardi. Standardi pa pogosto ne odsevajo 
dejanskih pričakovanj porabnikov. Pričakovanja se nanašajo na različne lastnosti 
storitev, ki pa jih ni mogoče vedno natančno opredeliti (npr. prijaznost osebja) 
(Snoj, 1998, str. 168). 
 
Kakovost izdelkov lahko objektivno izmerimo, kakovost storitev pa ima veliko 
psiholoških značilnosti. Ni je mogoče izmeriti, preden doseže porabnika. Porabniki 
ne ocenjujejo le končnega rezultata storitev, temveč tudi proces izvedbe storitev. 
Ocena kakovosti storitve je torej odvisna predvsem od dveh dejavnikov: 
-   poteka storitve (interakcija med uporabnikom in ponudnikom storitve) in 
- rezultata storitve, ki za uporabnika pomeni neko (ne)izpolnitev njegovih 
pričakovanj.  
 
Kakovost storitev ni pomembna le v času soočenja porabnika s storitvijo, temveč 
lahko (v primeru zdravstvene oskrbe) vpliva na kakovost življenja porabnika v 
prihodnosti (Fitzsimmons J., Fitzsimmons M., 1998, str. 274). 
 
V primeru slabe izkušnje s storitvijo ni nujno, da jo porabnik oceni kot 
nezadovoljivo. Porabniki so del procesa in lahko napake pripišejo tudi sebi ali 
dejavnikom, ki jih organizacija ne more kontrolirati (Hoffman, Bateson,  1997, str. 
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313). Končni sodnik o kakovosti je vedno porabnik. Izboljšanje kakovosti storitev je 
vprašljivo, če porabnik tega izboljšanja ne zazna (Fornell, 1992, str. 18). 
 
Za porabnikovo ocenjevanje izvedbe storitve sta pomembna sposobnost oziroma 
zmožnost zaposlenih in napor oziroma trud zaposlenih. Porabniki si pri 
ocenjevanju le-teh pomagajo z različnimi stvarmi – nazivi, certifikati, obnašanjem 
zaposlenih. Napor zaposlenih, ki se kaže pri izvedbi storitve, na neki način 
zagotavlja, da so zaposleni motivirani (Rust, Oliver, 1994, str. 117-118). 
 
Ponudniki storitev morajo jasno definirati in sporočati, kakšno raven storitev  
ponujajo, tako, da zaposleni vedo, kaj morajo nuditi porabnikom, in porabniki, kaj 
bodo dobili (Kotler, Armstrong, 1990, str. 493). Standardi morajo biti oblikovani 
tako, da zaposlenim omogočajo njihovo izvajanje. Oba, porabnik in ponudnik 
storitev, vplivata na končni rezultat, to je zadovoljstvo porabnika (Potočnik, 2000, 
str. 21).  
 
Pri kulturnih storitvah gre predvsem za izkustveno kakovost. Potrošnja kulturnih 
storitev je neotipljiva, uživanju namenjena izkušnja, v kateri porabniki uporabljajo 
svoje čute (Bourdeau, Paradis, Nyeck, 1997; Hirschman, Holbrook, 1982 v 
Bourdeau, De Coster, Paradis, 2001, str. 40). Na področju kulture je razumevanje 
čustvovanja porabnikov ravno tako pomembno kot razumevanje njihovega 
mišljenja. 
 
Kakovost na področju kulture se razlikuje, gledano z vidika umetnika in z vidika 
obiskovalcev. Kulturni proizvod obstaja le v odnosu do obiskovalcev. Kulturni 
proizvod, ki ga obiskovalci zaznajo kot zabavno, navdušujoče, poučno, očarljivo ali 
provokativno, je drugačne ˝kakovosti˝ kot kulturni proizvod, ki ga ceni le 
ustvarjalec (Kolb, 2000, str. 55). 
 
Čeprav občutek zadovoljstva vsebuje čustvene in kognitivne elemente, je kakovost 
storitev v osnovi kognitiven element, ki predstavlja stopnjo izvrstnosti izdelka ali 
storitve (Oliver, 1996 v Bourdeau, De Coster, Paradis, 2001, str. 42). 
 
 

2.3.3.  Modeli kakovosti storitev 
 
V literaturi obstaja več modelov, v tem delu sem se osredotočila na model vrzeli in 
model SERVQUAL, ker sta zaradi praktičnosti najbolj uporabljana in ju je mogoče 
prilagojene uporabiti tudi na področju kulture. 
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2.3.3.1. Model vrzeli 
 
V osemdesetih letih so Parasuraman, Zeithaml in Berry razvili model vrzeli. 
Kakovost storitve je v modelu opredeljena kot vrzel oziroma razlika med 
pričakovanji porabnika in njegovim zaznavanjem storitve. Če želi organizacija 
izboljšati kakovost storitev, mora odkriti razloge za vsako od petih vrzeli ter razviti 
strategije za njihovo zmanjšanje (Lovelock, 1996, str. 468). 
 
 

Slika 3: Model vrzeli  
 

 
Vir: Bateson, Hoffman, 1999, str. 342. 
 
 
Vrzel 1 je vrzel med pričakovanji porabnikov in zaznavanjem pričakovanj s strani 
vodstva organizacije. Vodstvo organizacije pogosto ne ve, kakšna so pričakovanja 
porabnikov ali jih ne razume, niti ne ve, na podlagi česa porabniki ustvarjajo svoja 
pričakovanja. Strategije za zmanjšanje vrzeli vključujejo boljše poznavanje 
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pričakovanj porabnikov s tržnimi raziskavami in analizo pritožb, izboljšanje 
komunikacije med kontaktnim osebjem in vodstvom ter zmanjšanje števila ravni 
med vodstvom in porabniki. 
Vrzel 2 je vrzel med zaznavanjem pričakovanj porabnikov pri vodstvu in natančno 
opredelitvijo standardov kakovosti storitev. Vodstvo lahko pravilno zazna 
porabnikove želje, ne določi pa natančno standardov izvedbe, kot sem že 
nakazala v poglavju o merjenju kakovosti storitev. S postavljanjem jasnih ciljev in 
standardizacijo izvedbe storitev se lahko to vrzel zmanjša. 
Vrzel 3 je vrzel med standardi (specifikacijo) kakovosti storitev in dejansko ravnijo 
izvajanja storitev. Nastane lahko zaradi prezapletenih standardov, pomanjkanja 
timskega dela, neustreznega izobraževanja, če je osebje preobremenjeno, 
nesposobno ali nepripravljeno izpolniti specifikacije. Vrzel je možno zmanjšati s 
pravilno izbiro in usposabljanjem osebja. 
Vrzel 4 obstaja med dejansko izvedbo storitve in zunanjim komuniciranjem. 
Včasih organizacije porabnikom obljubljajo preveč in obljub ne izpolnijo ali pa dajo 
kontaktnemu osebju premalo informacij. Pri komuniciranju s porabniki naj 
organizacija objavi, kaj bo porabnik dejansko dobil in obljubi le tisto, kar bo lahko 
izpolnilo. 
Vrzel 5 je vrzel med pričakovano in zaznano storitvijo. Za zmanjšanje te vrzeli je 
potrebno zmanjšati preostale štiri vrzeli. 
 
Prednost modela je, da ponuja splošno razumevanje in rešitve, ki so uporabne na 
različnih področjih delovanja. Model je v pomoč pri odkrivanju razlogov za 
probleme s kakovostjo storitev. Ne odkriva pa specifičnih napak pri kakovosti 
storitev, ki se pojavljajo v specifičnih storitvenih organizacijah. Če je cilj 
organizacije nuditi kakovostne storitve, mora vsaka organizacija razviti svoj način 
določanja in ohranjanja kakovosti storitev (Lovelock, 1996, str. 468-469). 
 
 

2.3.3.2. Model SERVQUAL 
 
Parasuraman, Zeithaml in Berry so razvili tudi model SERVQUAL, ki meri 
kakovost storitev, kot jo zaznavajo porabniki oziroma lestvico merjenja vrzeli med 
pričakovano in zaznano storitvijo.  
 
Model SERVQUAL (okrajšano od ang. service quality) temelji na primerjavi 
pričakovanj in zaznavanj porabnikov. Namen modela je dognati porabnikovo 
splošno zaznavanje kakovosti storitev (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1994, str. 
122). 
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Model je sestavljen iz dveh delov, v vsakem anketirani porabniki storitve 
odgovarjajo na 22 trditev. Prvi del meri pričakovanja porabnikov, kakšna naj bi bila 
po njihovem mnenju odlična storitvena organizacija, drugi del meri zaznavanje 
porabnikov, kakšno storitev storitvena organizacija v resnici ponuja (Hoffman, 
Bateson, 1997, str. 306-307). Sedemstopenjska ocenjevalna lestvica za merjenje 
pričakovanj obsega trditve od ˝sploh ni pomembno˝ do ˝zelo pomembno˝, za 
merjenje zaznavanj pa od ˝zelo se strinjam˝ do ˝sploh se ne strinjam˝. 
 
Prvotni model SERVQUAL je vseboval deset dejavnikov oziroma kriterijev 
kakovosti storitev, ki so jih nato združili v pet osnovnih dejavnikov:  
- zanesljivost (ang. reliability): sposobnost opraviti obljubljeno storitev zanesljivo in 
natančno; 
- odzivnost (ang. responsiveness): pripravljenost pomagati porabnikom in storitev 
hitro posredovati; 
- občutek zaupanja (ang. assurance): znanje in vljudnost zaposlenih in sposobnost 
zbuditi zaupanje in varnost; 
- usmerjenost pozornosti k porabniku (ang. empathy): skrb in usmeritev pozornosti 
k posameznemu porabniku; 
- otipljive stvari (ang. tangibles): videz fizičnega okolja, opreme, zaposlenih, 
komunikacijskega gradiva. 
 
Porabniki si s petimi dejavniki oziroma kriteriji storitev ustvarijo mnenje o kakovosti 
storitev. Vrzel med pričakovano in zaznano storitvijo je merilo kakovosti storitev. 
 
Po Grönroosovem mnenju (2000, str. 78) je smiselno primerjati izkušnje in 
pričakovanja, ker pričakovanja vplivajo na zaznavanje kakovosti. Zaznana 
kakovost je porabnikova ocena o splošni izvrstnosti storitve (Zeithaml, 1987 v 
Gabbott, Hogg, 1997, str. 176). 
 
Rezultati so izraženi kot razlika med pričakovanji in zaznavanji in so pogosto 
negativna števila, saj so porabniki razočarani, kadar so njihova pričakovanja večja 
od zaznane kakovosti (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 155). 
 
Trditve, uporabljene v modelu, ne opisujejo vedno natančno vseh vidikov določene 
storitve. Storitve se med seboj razlikujejo, zato je potrebno vsako storitev posebej 
preučiti. Dejavniki modela SERVQUAL so lahko izhodišče za razvijanje in 
razumevanje dejavnikov za specifično storitev. 
 
Pomen posameznih dimenzij storitev se pri vrednotenju kakovosti spreminja  
odvisno od konkurence, značilnosti komuniciranja, spreminjajočih se okusov 
porabnikov in njihove informiranosti (Snoj, 1998, str. 164). 
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Modelu SERVQUAL očitajo, da meri zaznano kakovost storitev v določenem 
časovnem trenutku, ne razlaga pa samega procesa uporabnikovega zaznavanja in 
vzrokov, ki so privedli do takšnega zaznavanja (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 
1994, str. 112). 
 
Cronin in Taylor sta avtorja modela SERVPERF (okrajšano od ang. service 
performance), ki meri zaznano kakovost storitev, torej le izkušnje porabnika z 
določeno storitvijo (ne pa razlike med pričakovanji in izvedbo). Avtorja menita, da 
na kakovost storitev direktno vpliva le zaznavanje izvedbe storitve (Cronin, Taylor, 
1994, str. 126). Raziskave so pokazale, da merjenje samo zaznavanja izvedbe 
bolje napove nameravane nakupe kot merjenje razlike med pričakovanji in 
zaznavanji (Hoffman, Bateson, 1997, str. 312). 
 
Na sliki 4 je podana primerjava zaznavanja prejete storitve in pričakovanja želene 
storitve, ki se kaže v zadovoljstvu porabnikov s kakovostjo storitev. Ko so 
pričakovanja presežena, porabnik zazna storitev kot izjemno kakovostno. 
Kakovost je zadovoljiva, ko zaznavanje storitve ustreza pričakovanjem. Ko 
pričakovanja niso izpolnjena, porabnik oceni storitev kot slabo  (Fitzsimmons J., 
Fitzsimmons M., 1998, str. 270). 
 
 

Slika 4: Dejavniki kakovosti storitev (SERVQUAL) in zaznana kakovost storitev 

 
Vir: Fitzsimmons J., Fitzsimmons M., 1998, str. 270. 
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storitve organizacije ali njene konkurence (Boulding et al., 1993 v Gabbott, Hogg, 
1997, str. 272). 
 
Pretekle izkušnje so eden od temeljev za napoved, kakšna bo izvedba storitve v 
prihodnosti. Na oblikovanje pričakovanj vplivajo zunanji (npr. pisni dokumenti ali 
drugi porabniki) in notranji viri (spomin). Posebne, nevsakdanje dogodke je laže 
priklicati v spomin kot  običajne, vsakdanje. Napovedi za prihodnost bolj odsevajo 
dejanske pretekle izkušnje, ko gre za posebne dogodke (Rust, Oliver, 1994, str. 
110). 
 
V delu sem predstavila model vrzeli in model SERVQUAL. Model vrzeli lahko 
pomaga kulturnim organizacijam pri odkrivanju razlogov za probleme s kakovostjo 
storitev, vsekakor pa mora kulturna organizacija razviti svoj način zagotavljanja 
kakovosti specifičnih storitev. Model SERVQUAL je uporaben kot izhodišče za 
razvijanje in razumevanje dejavnikov za specifično storitev tudi na področju 
kulture. 
 
 

2.4. PORABNIKI KULTURNIH STORITEV 
 
Poleg že obravnavanih kulturnih organizacij in kulturnih storitev v nadaljevanju 
obravnavam še zadnji element, ki je povezan s prejšnjima dvema, to je porabnike 
kulturnih storitev. 
 
Kulturna organizacija mora ugotoviti, kako lahko zagotovi porabnikom koristi, ki jih 
želijo in hkrati ostane zvesta svojemu poslanstvu. Zato mora kulturna organizacija 
spoznati, kdo so njeni sedanji in potencialni porabniki in kakšne koristi želijo. Želje 
in potrebe kulturnih porabnikov se spreminjajo. Porabniki se zanimajo za različne 
vrste kulture. Nič nenavadnega ni, če obiskujejo opero, jazz koncerte in moderne 
gledališke predstave. Želijo kulturno izkušnjo, ki mora biti tudi zabavna. 
 
 

2.4.1.  Vrste kulture 
 
Pojem kultura razumemo kot razvoj človeka v njegovi ustvarjalni dejavnosti in iz 
nje izvirajoče pridobitve in vrednote (Verbinc, 1987, str. 393). Kulturo je možno 
razvrstiti po mnogih kriterijih. Za vrste kulture se uporabljajo različni izrazi: elitna, 
množična kultura; visoka, nizka kultura; profesionalna, ljubiteljska kultura. V delu 
bom uporabljala izraza visoka in popularna kultura, ki sem ju povzela po Kolbovi 
(2000, str. 21). 
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Visoka kultura se osredotoča na notranje cilje umetnika in končni umetnikov 
proizvod. Umetnost je proizvod umetnikove notranje vizije. Umetnik se ne ukvarja 
z željami in potrebami obiskovalcev in umetnosti ne podreja temu, kar bi porabniki 
želeli kupiti. Popularna kultura je osredotočena na porabnika in porabo kulturnega 
proizvoda. Bistvene so želje in potrebe porabnika. Če se te spremenijo, bodo 
porabniki dobili nov popularen kulturni proizvod, ki bo ustrezal njihovim potrebam. 
Porabniki popularne kulture ne mislijo več, da je visoka umetnost vedno cenjena in 
da je popularna kultura vedno vulgarna. 
 
Na kulturo lahko gledamo kot na kontinuum. Na enem koncu je umetnost, ki je 
osredotočena na visoko kulturo, na drugem koncu pa umetnost, ki je osredotočena 
na popularno kulturo. Posamezniki imajo med tema skrajnostma veliko možnost 
izbire (Kolb, 2000, str. 40). 
 
Visoka kultura, kot že samo ime pove, naj bi bila nekaj posebnega. Vrednost 
umetniškega objekta ne izvira le iz objekta samega, temveč tudi iz njegove 
redkosti. Če je umetniški objekt množično proizveden, so stroški nižji in postane 
dostopen srednjim in nižjim razredom. S tem se izgubi redkost in se ne šteje več 
za visoko umetnost. Nekateri porabniki si lahko privoščijo originalen proizvod. 
Rezultat originalnosti in redkosti proizvoda je ekskluzivnost, elitizem, kamor kopije 
ne sodijo. Popularne kulture ni možno uporabiti kot statusni simbol na enak način 
kot visoko umetnost (Kolb, 2000, str. 25). Za visoko umetnost nikoli ni bilo 
splošnega interesa, zanjo se je vedno zanimalo določeno število ljudi. 
 
Kulturne organizacije, ki predstavljajo visoko kulturo, imajo težko nalogo. 
Proizvajati in tržiti morajo visoko umetnost tako, da pritegnejo kulturne porabnike, 
ki so vzgajani večinoma v duhu popularne kulture, ne da bi spreminjali vizijo 
umetnika (Kolb, 2000, str. 30). Kulturna organizacija lahko ugotovi, kako 
pomembna je meja med visoko in popularno kulturo za sedanje in potencialne 
porabnike, vključi elemente popularne kulture v tržno strategijo za pridobivanje 
obiskovalcev in hkrati ostane zvesta svojemu poslanstvu (Kolb, 2000, str. 22). 
 
Različni segmenti družbe podpirajo različne zvrsti kulturnih dogodkov in 
umetniških oblik. Herbert Gans loči štiri ravni kulture glede na družbene razrede 
(Kolb, 2000, str. 31-35): 
1. kultura višjega razreda 
V visoki kulturi na umetniške oblike gledajo kot na edinstveno stvaritev umetnika. 
Obiskovalci so sámi odgovorni za odkrivanje in razumevanje pomena umetnikove 
vizije. Zato umetniške oblike visoke kulture pogosto zahtevajo prejšnje poznavanje 
umetnosti, preden lahko obiskovalci v njej uživajo. Popularne kulture se ne smatra 
za visoko kulturo, saj jo ceni veliko obiskovalcev, ki nimajo vnaprej potrebnega 
znanja. Umetniške oblike visoke kulture (klasična glasba, balet, gledališča, 
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galerije) pritegnejo najmanj obiskovalcev. To so posamezniki z visokim socialnim 
statusom, ki so visoko izobraženi in imajo visok osebni dohodek. 
 
2. kultura srednjega razreda 
Ustvarjanje in predstavljanje umetnosti se osredotoča na vizijo umetnika in želje 
obiskovalcev. Obiskovalci srednjega razreda kulture pričakujejo, da bo umetnost 
imela smisel (pomen), ki bo razumljiv tudi njim in ne le umetniku. Za obiskovalce je 
enakega pomena uživanje in razumevanje sporočila, ki jim ga umetnik želi 
posredovati. Obiskovalci so strokovno izobraženi, s sposobnostjo kritičnega 
mišljenja in soočenja z različnimi nazori, ki si lahko tudi nasprotujejo. Ne 
omalovažujejo pomembnosti umetnika kot ustvarjalca, večinoma ga obravnavajo 
kot proizvajalca umetnosti, v kateri posameznik uživa ali pa ne. Umetnik postane 
znano ime. 
 
3. kultura nižjega srednjega razreda 
Obiskovalci si želijo umetnosti, ki ima sporočilo, vendar jih ne zanima sporočilo 
umetnika kot posameznika. Želijo sporočilo, ki je lahko razumljivo, jasno razloči 
med pravilnim in napačnim in izraža vrednote tega razreda. Obiskovalci ponavadi 
nimajo strokovne izobrazbe, pogosto se počutijo, da jih pravila družbe omejujejo. 
Ne želijo nejasnosti, dvoumnosti, temveč umetnost z uživaško vsebino in 
sporočilom, ki ustreza njihovim prepričanjem. Umetniki proizvajajo umetnost za 
obiskovalce, ne zase. To kulturo lahko imenujemo popularno kulturo. 
 
4. kultura nižjega razreda 
Poudarek je na jasni, razumljivi, predvsem uživaški vsebini s stereotipno 
značilnostjo. Obiskovalci imajo večinoma nizko izobrazbo in opravljajo fizično 
zahtevna dela. Zato si želijo zabavo in sprostitev. Ne želijo tvegati prostega časa 
in denarja za neznano. 
 
Iz opisanih značilnosti lahko ugotovimo, da visoka kultura zajema kulturo višjega in 
srednjega razreda, popularna kultura pa kulturo nižjega srednjega in nižjega 
razreda. 
 
Gansov opis ravni kulture je še vedno uporaben, vendar se moramo zavedati, da 
družbeni sloji niso več tako ločeni, kot v preteklosti. Če uporabimo servuction 
model za zgoraj opisano delitev, lahko ugotovimo, da so za visoko kulturo zahteve 
glede vidnega dela drugačne od zahtev popularne kulture in da so temu primerno 
stroški ter cena višji, kar bi lahko tudi opravičilo ime ˝visoka˝ kultura, ki se lahko 
nanaša tako na dostopnost kot tudi na vsebino storitve. Sistem izobraževanja 
omogoča posameznikom napredovanje po socialni lestvici, tako postanejo 
potencialni obiskovalci za visoko umetnost. Hkrati pa bodo ljudje, zaposleni na 
visokih družbenih položajih, bolj verjetno obiskovali in uživali v popularni kulturi. 
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Ali so polne dvorane lahko kazalec kakovosti umetniškega dela? Obiskovalci so  
del kulturne prireditve. Potrebno jih je pritegniti, vendar ne na račun kakovosti 
umetniških prireditev. Za visoko umetnost se vedno zanima le ožji krog 
porabnikov. Cilj visoke umetnosti ni množičen obisk prireditev. Umetnost ne sme 
nastajati pod pritiskom, da bo všeč množicam. 
 
Umetnost je tudi proces. Umetnost dopušča ljudem, da se sami učijo (Pogačnik v 
Senge, 1999, str. 156). Pri visoki umetnosti je umetniška vrednost bistvenega 
pomena za umetnost in obiskovalci so sami odgovorni za to, da se v njej naučijo 
uživati. Pri ˝popularni˝ umetnosti obiskovalci spremljajo tisto, kar jim ta umetnost 
lahko nudi (Frith, 1996 v Kolb, 2001, str. 52). 
 
Ker se raziskava nanaša na področje glasbe, menim, da se je na tem mestu 
smiselno dotakniti primerjave resne in popularne glasbe. 
 
Za resno glasbo je vse manj zanimanja, pri mladih postaja popularna glasba vse 
bolj priljubljena. Popularna glasba je priljubljena pri množicah, ker je enostavna, 
lahkotna in njen namen je predvsem zabavati. Ni percepcijsko zahtevna. Ne 
zahteva koncentracije, niti vloženega truda v obliki znanja, poznavanja te glasbe. 
Predvsem mlajše generacije iščejo v kulturnih prireditvah sprostitev, zabavo in 
druženje (Jupp, Lawson, 1997 v Kolb, 2001, str. 52). Resna glasba je zahtevnejša, 
ima globlje sporočilo. Pri resni glasbi je potrebno vložiti več napora v  spoznavanje 
glasbe, da bi jo lahko razumeli. Ni čudno, da v današnjem svetu, ki je preplavljen s 
popularno kulturo, obiskovalci pričakujejo zabavo tudi v koncertnih dvoranah. 
 
 

2.4.2.  Tipi kulturnega porabnika 
 
Kulturni porabnik je izraz, ki ga bom uporabila za porabnike kulturnih storitev 
oziroma obiskovalce kulturnih prireditev. 
 
Abercombie in Longhurst (1998) sta analizirala porabnike in jih razvrstila v skupine  
glede na stopnjo povezanosti z dogodkom, ki ga izberejo za obisk (Kolb, 2000, str. 
41). Prirejen model Abercrombia in Longhursta (Kolb, 2001, str. 58; Kolb, 2000, 
str. 43) lahko uporabimo za opis obiskovalcev kulturnih prireditev. V tem delu se 
bom omejila na obiskovalce koncertov. Obiskovalci so razvrščeni v pet skupin 
glede na  njihovo udeležbo na koncertih: 
- obiskovalci koncertov (ang. concert consumers), ki prihajajo na koncerte 
naključno in jih (npr. resna) glasba samo na splošno zanima;  
- koncertni občudovalci (ang. concert fans) prihajajo na koncerte bolj pogosto, 
zanimajo jih določeni skladatelji ali solisti; 
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- koncertni oboževalci (ang. concert cultists) se zanimajo za določeno zvrst (npr. 
staro glasbo), zelo natančno izbirajo nastopajoče in programe in se udeležujejo 
raznih dogodkov v zvezi s tem; 
- koncertni navdušenci, entuziasti (ang. concert enthusiasts) pogosto postanejo 
abonenti. Vključujejo se v razne izobraževalne in družabne dogodke v zvezi s 
koncerti. Na splošno cenijo določeno zvrst kot celoto. Za oboževalce in entuziaste 
je obisk koncertov pomemben del njihove identitete in načina življenja; 
- amaterski glasbeniki (ang. petty producers), posamezni kulturni porabniki 
postanejo tako zavzeti, da se sami začnejo ukvarjati z glasbo. 
 
Obiskovalce si lahko predstavljamo na kontinuumu, ki sega od porabnika do 
amaterskega izvajalca. Kulturne organizacije bi želele, da so njihovi obiskovalci 
vsaj občudovalci, oboževalci ali entuziasti. Večina pa je v resnici obiskovalcev 
kulturnih prireditev (Kolb, 2000, str. 47). Večina ljudi, ki delajo v kulturnih 
organizacijah, je entuziastov, umetnost ima pomembno mesto v njihovem življenju. 
Težko razumejo, da so med obiskovalci tudi kulturni porabniki, ki se udeležijo 
kulturnih dogodkov in želijo na tej ravni ostati, ki se ne želijo izobraževati na 
področju umetnosti, niti se čustveno navezati na umetniško obliko (Kolb, 2000, str. 
50). Tukaj se ponovno srečamo z nasprotji med visoko in popularno kulturo, kjer je 
lahko ˝glasba-način življenja˝ ali ˝glasba-statusni simbol˝, torej obiskovalec, ki gre 
z namenom poslušati glasbo ali sodelovati v družbenem življenju. Kulturne 
organizacije naj bi pripravile kulturne dogodke, ki zadovoljijo želje vseh pet skupin 
obiskovalcev (Kolb, 2000, str. 48). Z večjo dostopnostjo prireditev (npr. brezplačne 
predstave na kulturni dan ipd.) bi lahko omogočili tistim, ki so le obiskovalci 
kulturnih prireditev, boljše razumevanje in globljo povezavo z umetnostjo, da bi 
postali vsaj oboževalci ali entuziasti. 
 
Na kulturnih prireditvah srečujemo vseh pet tipov kulturnih porabnikov. Potrebno 
jih je poznati, saj omogočijo razumevanje njihovih različnih potreb in želja, kar je 
tudi osnova za njihovo zadovoljitev. 
 
 

2.4.3.  Kulturni turist 
 
Razvoj informacijske tehnologije in globalizacija omogočata porabnikom dostop do 
umetnosti po vsem svetu. Turisti obiskujejo kulturne znamenitosti, muzeje, 
glasbene, plesne, gledališke prireditve itd. Ljudje potujejo iz različnih razlogov. 
Namen potovanja je lahko poleg sprostitve tudi spoznavanje tuje dežele in njene 
kulture. Kulturna izkušnja je lahko zanje nepozabno doživetje. 
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V tem delu bom kulturnega turista opredelila kot osebo, ki je kulturni porabnik v 
tujini, kar pomeni, da ni kandidat za klasične abonmaje, ki so vezani na eno 
kulturno organizacijo v eni državi. Je pa lahko kandidat za neklasičen abonma, ki 
vključuje prireditve v različnih kulturnih organizacijah. Npr. European Theater 
Convention (ETC) ponuja za tiste, ki imajo abonma v enem od 33 gledališč, ki so 
člani ETC, prost vstop na predstave teh gledališč po vsej Evropi. Abonent mora 
imeti Evropsko kartico, ki jo izda gledališče v domači državi. Pri nas sta v ta 
projekt vključeni Slovensko mladinsko gledališče in Slovensko narodno gledališče 
Drama. 
 
Kulturni turisti imajo različne motive za obisk kulturnih prireditev. Obiščejo lahko 
podoben dogodek kot doma (npr. koncert klasične glasbe), le na drugi lokaciji in z 
drugimi izvajalci, lahko pa se odločijo za drugo zvrst (npr. etno glasbo). Pritegne 
jih lahko lokacija izvedbe kulturnega dogodka, vsebina, izvajalci, vzdušje ipd. 
Kulturni turisti so lahko vseh pet tipov kulturnih porabnikov. Kulturne organizacije 
poskrbijo za zadovoljevanje potreb kulturnih turistov predvsem v poletnem času s 
prirejanjem raznih festivalov in prireditev. Kulturne organizacije v tem času  
pogosto sodelujejo z drugimi organizacijami na različnih področjih, kar bi kulturne 
organizacije lahko ponujale svojim porabnikom v vsej sezoni. Kulturni turisti nimajo 
enakega znanja s področja kulture kot domačini, predvsem ne na področju 
organizacije, jezika, zato potrebujejo več informacij in drugačne informacije, da bi 
lahko razumeli in uživali v kulturnem dogodku (Kolb, 2000, str. 202). Kulturne 
organizacije morajo poskušati izpolniti ali preseči tudi njihova pričakovanja. 
 
 

2.4.4.  Motivacija kulturnega porabnika 
 
Posamezniki imajo različne motive za svoje delovanje. Ločimo primarne in 
sekundarne motive. Primarni so tisti, ki usmerjajo človekovo aktivnost k tistim 
ciljem, ki mu omogočajo, da preživi. V tem primeru govorimo o potrebah, ki so 
lahko biološke ali socialne. Sekundarni so tisti motivi, ki povzročajo zadovoljstvo, 
če so zadovoljeni in ne ogrožajo življenja, če niso zadovoljeni (Lipičnik v Možina, 
1994, str. 491). 
 
V nadaljevanju bom predstavila spoznanja o motivaciji kulturnih porabnikov. Vsak 
tip kulturnih porabnikov ima različne motive za obisk kulturne prireditve, različne 
potrebe in želje. 
 
Potreba pomeni stanje neravnovesja ali pomanjkanja. Potrebe za obisk kulturne 
prireditve so predvsem primarne socialne potrebe: potrebe po uveljavljanju, družbi, 
spremembi, simpatiji itd. Njihovo zadovoljevanje je nujno, sicer lahko pride do 
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občutka osamljenosti, enoličnosti, zavrženosti itd. Na obisk kulturnih prireditev 
vplivajo tudi sekundarni motivi, to so interesi, stališča in navade. Ti motivi so 
individualni in pridobljeni (Lipičnik v Možina, 1994, str. 491-493). Obstoj kulturne 
potrebe še ne pomeni, da obstaja tudi motivacija za akcijo, da se ta potreba 
zadovolji. Če ta kulturna potreba obstaja, ni nujno, da porabnik ve, kako jo bo 
zadovoljil. 
 
Na ekonomskem področju skoraj ni raziskav o tem, kaj motivira porabnika za 
udeležbo v umetniških in kulturnih dejavnostih (Burgeon-Renault, 2000, str. 5), pa 
vendar je pomembno vedeti, kaj motivira sedanje in potencialne obiskovalce za 
obisk kulturne prireditve. Razlogi za obisk prireditve so lahko razumski ali/in 
emocionalni. Stopnja, do katere se obiskovalci čutijo povezane z umetniško obliko 
in z drugimi obiskovalci, lahko pomaga razumeti njihovo motivacijo za obisk. 
Kulturna organizacija lahko potem ustvari kulturni dogodek in izdela tržno 
strategijo, ki ustreza njihovim potrebam (Kolb, 2000, str. 47). 
 
Motivi za obisk kulturnih prireditev so zanimanje za določeno zvrst umetnosti, 
umetniško delo, avtorja/skladatelja dela, izvajalce, izobraževanje na področju 
kulture, druženje, status v družbi, užitek, sprostitev, zabava ipd. Seveda pa morajo 
kulturne prireditve izpolniti pomembne človekove potrebe po udobju, dobrodošlici, 
uživanju, družabnosti, spoštovanju, komunikaciji, učenju, izzivih, zaupanju ipd. 
(Kirchberg, 2000, str. 33). 
 
Tudi za obisk koncertov resne glasbe velja, da so motivi lahko npr. želja slišati v 
živo določene skladbe, zaradi skladatelja, solista ali dirigenta, sprostitev, druženje 
ipd. Kulturna prireditev je oblika komunikacije ne le med izvajalci in obiskovalci, 
ampak tudi med samimi obiskovalci. Je družabni dogodek, kjer se ljudje srečujejo 
z drugimi, ki imajo podobne interese in vrednote in tako medsebojno vplivajo na 
doživljanje storitve. Izkušnje so lahko pozitivne ali negativne. Npr. obiskovalci na 
koncertu resne glasbe lahko s klepetanjem motijo druge obiskovalce, na koncertu 
popularne glasbe pa lahko obiskovalci bolj odprto izražajo svoje občutke. 
Nekaterim obiskovalcem veliko pomenijo tudi ˝rituali˝ pri določenih kulturnih 
prireditvah (npr. oblačila za obisk opere) ali potrditev pripadnosti neki skupini ali 
družbenemu razredu. 
 
V nadaljevanju se bom omejila na motivacijo porabnikov za nakup abonmajev, kar 
bom praktično preizkusila v raziskovalnem delu. 
 
Kulturna organizacija si mora prizadevati s porabniki vzpostaviti trajnejši odnos, ki 
temelji na sodelovanju in zaupanju, kot npr. abonma. Obiskovalci, ki kupujejo 
vstopnice za posamezne prireditve, so tudi potencialni kupci abonmajev. Beseda 
abonma (fr. abonnement) pomeni naročilo česa; plačilo vnaprej, npr. sedeža v 
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gledališču (Verbinc, 1987, str. 21). Abonmaji prinašajo koristi abonentom in 
organizaciji. Porabniki si z nakupom abonmaja za kulturne prireditve zagotovijo 
svoj sedež in dodatne ugodnosti, kot so osebne storitve, prednost pri parkiranju in 
status rednega obiskovalca (Pope, Apple, Keltyka, 2000, str. 40). Za organizacijo 
pomenijo zanesljiv vir prihodkov, zmanjšajo se trženjski in administrativni stroški. 
Hkrati pa so zagotovljeni obiskovalci celo za najbolj drzne prireditve. Organizacijo 
podpirajo moralno in finančno ter ˝oglašujejo˝ organizacijo z govorico od ust do 
ust. Večinoma sodijo v tip oboževalcev in navdušencev. 
 
Zdi se, da cena ni glavni dejavnik pri nakupu abonmaja. Kottler in Scheff (1997, v 
Pope, Apple, Keltyka, 2000, str. 41) sta z raziskavo ugotovila, da imajo redni 
obiskovalci kulturnih prireditev višji osebni dohodek kot občasni obiskovalci, torej 
njihov obisk ni odvisen od popustov za prireditve. 
 
Brezplačnost prireditve še zdaleč ni pogoj za to, da bodo ljudje, ki sicer ne 
obiskujejo kulturnih prireditev, zato obiskali določeno kulturno prireditev. Če ne 
čutijo potrebe ali želje po obisku takšne prireditve, imajo na voljo še veliko drugih 
možnosti. Na oblikovanje individualne želje pogosto vplivajo dejavniki, na katere 
ponudniki kulturnih dogodkov večinoma ne morejo vplivati, saj gre za medsebojno 
delovanje procesa vzgoje, socializacije, individualizacije in okolja, v katerem 
človek živi (Mihelj, 1999, str. 42). 
 
Glavni razlog da ljudje, ki obiskujejo kulturne prireditve, ne kupujejo abonmajev je, 
da letni program vključuje prireditve, ki jih ne morejo ali ne želijo obiskati. Eden od 
razlogov je tudi pomanjkanje časa. Abonma pomeni tudi časovno obvezo na 
določene datume, kar pa mnogi težko uskladijo z delovnim ritmom. 
 
Berbonzi in Smith (1996, v Pope, Apple, Keltyka, 2000, str. 41) sta z raziskavo 
ugotovila, da umetniška izobrazba bolje napove umetniško potrošnjo kot socialno-
ekonomski status, rasa, narodnost ali spol. Rezultati raziskave (Kolb, 2001, str. 
56) kažejo, da je obiskovanje koncertov navada, pridobljena v mladosti. Največ 
vpliva pri tem imata družina in šola. Posameznik kulturno življenje razvija najprej v 
okviru družine in med vrstniki. Pomembno je predvsem zgodnje in stalno 
izobraževanje o umetnosti. Naloga kulturnih organizacij ni le, da se odzivajo na 
kulturne potrebe, ampak morajo tudi ustvarjati pogoje za razvoj kulturnih potreb in 
skrbeti za razvijanje kulturnih navad (Čopič, 1998, str. 70). 
 
Porabniki obiskujejo kulturne prireditve tudi zaradi potreb po uveljavljanju, 
druženju ipd., zelo pomembni so tudi interesi, stališča in navade posameznika, ki 
so pridobljeni predvsem v mladosti.  
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2.4.5.  Nakupni proces kulturnih storitev 
 
Nakupni proces je način zadovoljevanja potrebe, opisane v prejšnjem poglavju. 
Poznavanje nakupnega procesa kulturnim organizacijam omogoča boljše 
poznavanje njihovih porabnikov ter izpolnjevanje njihovih potreb. 
 
Nakupni proces je proces porabnikovega odločanja ali reševanja problemov. 
Pomeni premišljena, zavestna dejanja, s katerimi porabniki zadovoljujejo svoje 
potrebe (Damjan, Možina, 1999, str. 29). 
 
Nakupni proces poteka v petih stopnjah (Kolb, 2000, str. 115-118): prepoznavanje 
potrebe, iskanje informacij, ocenjevanje alternativ, nakup in ponakupno 
ocenjevanje. 
a) Prepoznavanje potrebe: proces se začne, ko porabnik prepozna potrebo. 
Porabnik ima lahko potrebo po določeni kulturni prireditvi ali pa se želi udeležiti 
neke kulturne prireditve za sprostitev ob koncu tedna. Čeprav je osnovna naloga 
kulturnih organizacij predstavljati kulturo, morajo poleg potrebe po kulturi 
prepoznati tudi dodatne potrebe porabnikov, ki jih lahko zadovoljijo, kar pa je 
odvisno od kulturne organizacije in dogodkov, ki jih ponuja. 
b) Iskanje informacij: porabnik išče dejavnosti oziroma dogodke, ki so na voljo, da 
bo lahko zadovoljil svoje potrebe. Kulturne organizacije morajo zagotoviti, da 
porabnik dobi pravo informacijo ob pravem času. 
c) Ocenjevanje alternativ: ko porabnik zbere dovolj informacij, oceni alternativne 
možnosti. Za kulturno organizacijo je pomembno, da ve, po katerih kriterijih 
določeni porabniki ocenjujejo alternative. 
č) Nakup: ko se porabnik odloči, mora kupiti vstopnico, da bi se lahko udeležil 
kulturne prireditve. Kulturna organizacija jim mora omogočiti preprost in hiter 
nakup vstopnic. Večinoma kulturne organizacije že ponujajo možnost nakupa 
vstopnic po internetu. 
d) Ponakupno ocenjevanje: porabnik ocenjuje, v kolikšni meri so bile njegove 
potrebe in pričakovanja izpolnjena. Naloga kulturne organizacije je ustvariti 
izkušnjo, ki bo zadovoljila njihove potrebe in pričakovanja. Le če bo porabnik 
zadovoljen, se bo odločil za ponovno izkušnjo. 
 
Nakupni proces poteka različno za različne porabnike. Npr. za kulturnega turista je 
zelo pomemben drugi korak (iskanje informacij), ter tudi lokacija, jezik, kar za 
abonenta ni pomembno, razen na začetku sezone. Kadar ima kulturni porabnik 
abonma, se prvi štirje koraki izvedejo le enkrat v sezoni, peti korak pa po vsaki 
predstavi. V tem delu se bom omejila predvsem na nakupni proces abonentov, kar 
pomeni na zadnji korak.  
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2.5. NOVI IZZIVI ZA KULTURNE ORGANIZACIJE 
 
Spremembe v sodobnem okolju prinašajo nove izzive za kulturne organizacije. 
Posledica hitrega načina življenja je, da imajo ljudje vse manj prostega časa. Z 
razvojem informacijske tehnologije postaja svet vse manjši. Globalizacija je 
približala kulture po vsem svetu in povečala izbiro kulturnih in zabavnih prireditev, 
kot sem že nakazala pri opisu kulturnega turista. 
 
Kulturne organizacije se morajo zavedati, da njihova konkurenca niso le 
organizacije, ki delujejo na istem področju. Upoštevati je treba tudi druge  
organizacije, ki ponujajo različne oblike zabave in sprostitve in tako zadovoljujejo 
različne potrebe porabnikov. 
  
Ločimo štiri plasti konkurence kulturnih organizacij (Klein, 2001, str. 196-199): 
- osnovna konkurenca, kjer konkurirajo isti ali podobni proizvodi, v primeru resne 
glasbe so to drugi koncerti resne glasbe; kakovost je pri tej konkurenci še posebej 
pomembna; 
- konkurenca, ki se nanaša na določeno področje-vse glasbene prireditve na 
določenem območju ali tudi na več območjih (npr. kulturni turist); 
- konkurenca na področju kulture; to so vse ostale kulturne dejavnosti na 
določenem območju (muzeji, razstave, gledališča, kino, knjigarne itd.); pri tem je v 
pomoč delitev na vrste kultur in tipe porabnikov; 
- konkurenca na področju izrabe prostega časa (srečanja s prijatelji, gostinstvo, 
nogomet, nakupovanje, disco, TV, računalniške igrice itd); pri tem je pomemben 
tretji korak nakupnega procesa-ocenjevanje alternativ.  
 
Peter Gartiser pravi (Farish, 2000, str.17): ˝Podpirati moramo visoko kulturo in se 
hkrati zavedati, da se borimo z gledališči, kinom, nogometom in celo 
Disneylandom.˝ 
 
Za kulturne organizacije je pomembno, da poznajo svoje konkurente na vseh 
nivojih konkurence, saj tako lahko ugotovijo kje so v primerjavi z njimi in se od njih 
lahko tudi kaj naučijo. 
 
Večina kulturnih organizacij pri nas se zapira v ozko področje delovanja. Obstaja 
veliko možnosti za sodelovanje med kulturnimi organizacijami in podjetji v smislu 
sponzoriranja prireditev in promocije podjetij. Kulturne organizacije bi morale 
sodelovati ne le z drugimi sorodnimi organizacijami ampak tudi z drugimi 
organizacijami na področju kulture in organizacijami v širšem okolju-na področju 
podjetništva, gostinstva, turizma ipd. 



 

39 
 

V tujini se kulturne organizacije tega veliko bolj zavedajo. Kot rezultat sodelovanja  
porabnikom ponujajo razne ugodnosti. V Karlsruheu je samoumevno, da je 
vstopnica za Badischer Staatstheater hkrati tudi vozovnica za mestno železnico. 
Dunajska opera je razvila Opern-Card – operno kartico, ki omogoča poleg nižjih 
cen vstopnic za gledališča ugodnejše cene v različnih parkirnih hišah, 
restavracijah, kavarnah itd. (Klein, 2001, str. 9). V Oslu turistom ponujajo Oslo 
Card, katere veljavnost je od enega do treh dni. Nakup te kartice jim omogoča 
prost vstop v večino muzejev in ogled drugih znamenitosti, neomejen brezplačen 
prevoz na vseh sredstvih javnega prevoza, brezplačno parkiranje na javnih 
parkiriščih, prost vstop v določene bazene, popuste pri najemu avtomobila, smuči, 
pri nakupu vstopnic za gledališče in za nogometne tekme, popuste v določenih 
restavracijah itn. Uspešnih zgledov je torej več kot dovolj. 
 
Na kulturne storitve vplivajo tudi demografske spremembe. Staranje prebivalstva 
se kaže v starostni strukturi obiskovalcev kulturnih prireditev. Kulturne organizacije 
na področju resne glasbe se v zadnjih letih soočajo z vse manjšim obiskom. 
Abonenti se starajo, mladih abonentov je zelo malo. Zaradi manjšega števila 
prodanih vstopnic in abonmajev se zmanjšujejo prihodki, zato so kulturne 
organizacije prisiljene iskati nove vire financiranja. 
 
Porabniki imajo vse manj prostega časa, zato ga želijo čim bolje uporabiti. 
Tehnologija 21. stoletja jim omogoča dostop do nešteto informacij o možnostih 
preživljanja prostega časa. Nove storitve na to temo se neprestano razvijajo, 
pričakovanja porabnikov naraščajo. Mlajše generacije se navdušujejo bolj za 
popularno kulturo, saj se v prostem času želijo sprostiti in zabavati. 
 
Kulturne organizacije morajo ponovno premisliti o svojem poslanstvu, vlogi v 
družbi in obiskovalcih (Kolb, 2000, str. 71). Potrebne so nove strategije za 
ohranitev starih in pridobitev novih obiskovalcev. Odpreti morajo vrata vsem 
porabnikom, četudi njihovo odnos do kulture ali znanje niso takšni, kot bi si 
organizacija želela (Kolb, 2000, str. 19). 
 
Nekatere uspešne primere prilagajanj kulturnih organizacij v tujini sem že navedla. 
Zanimalo me je, ali bi lahko navedena spoznanja uporabila tudi v slovenskih 
razmerah. Kot zgled sem izbrala Cankarjev dom, področje koncertov resne 
glasbe. 
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3. ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV 
 
 
Zadovoljstvo porabnikov je ključnega pomena za uspešno delovanje organizacije. 
Pri tem imajo pomembno vlogo pričakovanja in zaznavanja porabnikov. Poleg 
obravnavanja teh elementov v nadaljevanju primerjam kakovost storitev in 
zadovoljstvo, ki ju večkrat enačijo ali zamenjujejo. 
 
 

3.1. PRIČAKOVANJA PORABNIKOV 
 
Pričakovanja porabnikov imajo pomembno vlogo pri vrednotenju storitev. Mnogih 
dejavnikov, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja (pretekle izkušnje porabnika, 
psihološko stanje porabnika v času izvajanja storitve ipd.) ni mogoče kontrolirati. 
Pomembno je, da v organizacijah poznajo dejavnike, ki ta pričakovanja oblikujejo. 
 
Porabnikova pričakovanja so mnenja o izvedbi storitve, ki služijo kot standardi za 
presojanje izvedbe (Zeithaml, Bitner, 1999, str. 76). 
 
Vsak posameznik ima drugačna pričakovanja v zvezi s kakovostjo storitve. 
Pogosto obstajajo le na podzavestni ravni. Raven pričakovanj je funkcija izidov, ki 
so trenutno zanje pomembni. Ravni pričakovanj se od posameznika do 
posameznika razlikujejo, spreminjajo pa se tudi s časom. Na raven pričakovanj 
vplivajo tudi stališča drugih ljudi, kultura ipd. (Snoj, 1998, str. 168). Pričakovanja 
vplivajo na zadovoljstvo porabnikov. Čim višja so pričakovanja, večje je lahko 
zadovoljstvo ali razočaranje porabnikov. 
 
 

3.1.1.  Vrste pričakovanj  
 
Pričakovanja so lahko (Potočnik, 2000, str. 183): 
-objektivna; opredelimo jih lahko s povprečno ravnijo kakovosti, ki temelji na 
znanih informacijah. Ta raven pričakovanj je značilna za večino porabnikov. 
-subjektivna; izražajo počutje porabnikov v zvezi s storitvijo in kakšna bi po 
njihovem mnenju kakovost storitve morala biti. 
-idealna; vključujejo to, kar se lahko zgodi pri najboljših objektivnih pogojih. 
  
Tudi kulturni porabniki imajo lahko vse naštete vrste pričakovanj. 
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Ločimo razne ravni pričakovanj o storitvi (Hoffman, Bateson, 1997, str. 283 -285): 
-  Želena (ang. desired) storitev je raven storitve, ki si jo porabnik želi prejeti. To je 
za porabnika zamišljena (idealna) raven storitve. Primerjava želene in zaznane 
storitve je merilo zaznane izvrstnosti (superiornosti) storitve. 
- Zadostna (ang. adequate) storitev je raven storitve, ki jo je porabnik še 
pripravljen sprejeti. Je minimalna storitev, ki jo organizacija zagotovi, da bi 
zadovoljila porabnika. Temelji na izkušnjah ali normah, ki se postopoma razvijajo. 
Primerjava zadostne storitve z zaznano storitvijo je merilo zaznane zadostnosti 
storitve. 
-  Predvidena (ang. predicted) storitev je raven storitve, za katero porabnik misli, 
da jo bo najverjetneje prejel. Zadovoljstvo porabnikov se ocenjuje kot primerjava 
predvidene storitve z zaznano storitvijo.  
- Zaznana (ang. perceived) storitev je raven storitve, ki jo porabnik izkusi. 
Zaznana kakovost storitev pomeni stopnjo in smer razlike med porabnikovimi 
zaznavanji in pričakovanji.  
 
Želena storitev je storitev, ki jo porabnik želi prejeti. Zadostna raven je raven, ki jo 
bo porabnik še sprejel. Med želeno in zadostno ravnijo storitve je območje 
tolerance. To obsega območje storitve, znotraj katerega organizacija izpolnjuje 
pričakovanja porabnikov (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1996, str. 35). 
 
Na predvideno storitev vplivajo porabnikove lastne izkušnje in prepričanja ter 
njegova sposobnost in motivacija, da uporabi različne vrste informacij. 
Porabnikova pričakovanja glede kakovosti storitev se lahko precej razlikujejo od 
tega, kar izvajalci storitev menijo, da bi pričakovanja morala biti (Rust, Oliver, 
1994, str. 120). 
 
Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985, 1988 v Rust, Oliver, 1994, str. 177) 
opredeljujejo zaznano kakovost storitve kot vrzel med pričakovanji in zaznavanji 
izvedbe. Pričakovanja in zaznavanja neposredno vplivajo na zaznano kakovost 
storitev preko vrzeli. Cronin in Taylor (1992 v Rust, Oliver, 1994, str. 178) pa 
menita, da je zaznana kakovost storitev odvisna od porabnikovega zaznavanja 
izvedbe, kakovosti storitev ne označujeta kot vrzel med zaznavanji in pričakovanji 
glede izvedbe. 
 
Pojem pričakovanja je različno definiran v literaturi s področja kakovosti storitev in 
literaturi s področja zadovoljstva, kjer so pričakovanja napovedi porabnikov, kaj se 
bo verjetno zgodilo pri izvedbi storitve. V literaturi s področja kakovosti storitev so 
pričakovanja želje ali zahteve porabnikov oziroma kar porabniki čutijo, da naj bi 
izvajalec ponudil bolj kot kaj bo ponudil (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988 v 
Gabbott, Hogg, 1997, str. 177). 
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Primerjava porabnikovega ocenjevanja kakovosti storitev in porabnikovega 
zadovoljstva je prikazana na sliki 5. 
 
 
Slika 5: Primerjava porabnikovega ocenjevanja kakovosti storitev in 
porabnikovega zadovoljstva 
 

 
 
Vir: Hoffman, Bateson, 1997, str. 285. 
 
 
Ravni želene in zadostne storitve nista konstantni, temveč se spreminjata. Razlika 
med želeno in zadostno storitvijo je območje tolerance. Porabniki imajo različna 
območja tolerance, torej različne stopnje, do katere dopuščajo oziroma so 
pripravljeni sprejeti spreminjanje. Območje tolerance se glede na okoliščine 
spreminja pri posameznem porabniku (Berry, 1999, str. 133). Spreminja pa se tudi 
glede na različne dejavnike oziroma dimenzije storitve. Čim pomembnejši je 
dejavnik, ožje je območje tolerance (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 81). 
 
Območje tolerance je območje, v katerem porabniki ne zaznajo posebne izvedbe 
storitve. Zunaj tega območja pritegne storitev porabnikovo pozornost v pozitivnem 
ali negativnem smislu. Storitev nad območjem tolerance je za porabnike izvrstna, 
znotraj območja zadovoljiva in pod območjem nesprejemljiva (Berry, 1999, str. 
132). Raven izvedbe nad območjem tolerance prijetno preseneti porabnika in 
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poveča njegovo zvestobo, raven izvedbe pod območjem tolerance povzroči 
frustracijo in zmanjša zvestobo (Berry, Parasuraman, 1991, str. 58). 
 
Obljube zvišajo porabnikovo želeno stopnjo storitve. Primerjava med želeno in 
zaznano ravnijo storitve ima večji vpliv na zaznano kakovost storitve kot 
primerjava med zadostno in zaznano ravnijo storitve. Obljube zvišajo pričakovanja 
porabnikov in vplivajo tudi na zadovoljstvo (Dion, Javalgi, Dilorenzo-Aiss, 1998, 
str. 84). Če imajo porabniki na voljo konstantno raven kakovosti izdelkov ali 
storitev, dvignejo svoja pričakovanja glede vrednosti teh izdelkov ali storitev pri 
naslednjih nakupih. Če želijo ponudniki doseči enako raven zadovoljstva 
porabnikov, morajo primerno dvigniti raven njihovega delovanja (Snoj, 1998, str. 
29). 
 
Porabniki kakovost storitev ocenjujejo tako, da primerjajo raven storitve, ki jo 
prejmejo z želeno in z zadostno storitvijo. Raven želene storitve je pogosto precej 
stalna, raven zadostne storitve pa niha bolj kot raven želene storitve (Dion, 
Javalgi, Dilorenzo-Aiss, 1998, str. 81-82). Zadovoljstvo pa ocenjujejo tako, da 
primerjajo predvideno storitev s tem, kar so dejansko prejeli. Zadovoljstvo je torej 
rezultat primerjave med predvideno in zaznano storitvijo. 
 
 

3.1.2.  Dejavniki, ki vplivajo na pričakovanja porabnikov 
 
Za kulturno organizacijo je pomembno, da pozna dejavnike, ki vplivajo na 
pričakovanja porabnikov. Ločimo dejavnike, ki vplivajo na želeno storitev, 
dejavnike, ki vplivajo na zadostno storitev in dejavnike, ki vplivajo na obe-želeno in 
zadostno storitev (Bateson, Hoffman, 1999, str. 26-28, Zeithaml, Bitner, 1996, str. 
82-91). 
 
Dejavniki, ki so prikazani na sliki 6, vplivajo na ocenjevanje kakovosti in 
zadovoljstva. Dejavniki, ki vplivajo na zadostno raven storitev, so manj stabilni. Z 
želeno storitvijo so bolj povezani stabilnejši dejavniki ali pa so rezultat delovanja 
izvajalca storitve (Dion, Javalgi, Dilorenzo-Aiss, 1998, str. 70). 
 
a) Dejavniki, ki vplivajo na želeno storitev  
 
Na želeno raven storitve v veliki meri vplivajo osebne želje in potrebe. To so 
socialne, fizične in psihološke potrebe porabnika. 
 
Raven želene storitve se lahko zviša s trajnimi ojačevalci občutljivosti za 
storitve. Ti dejavniki so precej stabilni in povzročijo, da se porabnikova občutljivost 
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glede kakovosti izvedbe storitev poveča. Izpeljana pričakovanja izvirajo iz 
pričakovanj drugih oseb. Osebna filozofija (nazori) porabnika lahko zviša 
porabnikovo občutljivost za storitev, še posebno če porabnik sam dela na tem 
področju in ga podrobno pozna. 
 
 

Slika 6: Dejavniki, ki vplivajo na pričakovanja porabnikov 
 

 
 
 
Vir: Zeithaml, Bitner, 1996, str. 91.  
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in tudi njihova pričakovanja so višja. V nujnih primerih so porabniki pripravljeni 
čakati manj časa in pričakujejo višjo raven storitve v krajšem času. Raven 
zadostne storitve se tako zviša, območje tolerance pa se zoži. 
 
Zaznane alternative storitve lahko minimalno sprejemljivo raven storitve zvišajo 
ali znižajo. Porabnik, ki meni, da lahko dobi primerljivo storitev pri drugem 
ponudniku ali  pa sam opravi storitev, pričakuje višjo raven zadostne storitve kot 
porabnik, ki meni, da nima drugih alternativ. 
 
Zaznavanje lastne vloge pomeni stopnjo, do katere se porabniki zavedajo, da v 
procesu izvajanja storitve sami igrajo določeno vlogo. Če se porabniki zavedajo, 
da so uspešno izvedli svojo vlogo, se raven zadostne storitve zviša. Če se 
zavedajo, da svoje vloge niso izpeljali zadovoljivo, so pripravljeni sprejeti nižjo 
raven storitve, s čimer se območje tolerance razširi. 
 
Situacijski dejavniki predstavljajo okoliščine, za katere se porabniki zavedajo, da 
so izven kontrole izvajalcev storitev. Delujejo nasprotno kot začasni ojačevalci 
občutljivosti za storitve. Porabniki se zavedajo, da v kritičnih ali kriznih situacijah 
storitev ne more biti izvedena tako kot v normalnih okoliščinah, zato se raven 
zadostne storitve začasno zniža. 
 
Na zadostno storitev vpliva tudi predvidena storitev, ki je raven storitve, za 
katero porabniki menijo, da jo bodo prejeli. Porabniki do določene mere 
uravnavajo raven storitve, ki jo želijo prejeti, s standardi storitve, za katero menijo, 
da jo bodo najverjetneje prejeli. Visoka raven predvidene storitve se kaže tudi v 
visoki ravni minimalne zadostne storitve, območje tolerance se v tem primeru zoži. 
 
c) Dejavniki, ki vplivajo na želeno in zadostno storitev 
 
Na želeno in zadostno storitev vplivajo obljube ponudnikov storitev, kakšno raven 
storitev bodo ponudili porabnikom. Zaradi neotipljivosti storitev se porabniki pri 
ocenjevanju storitev v večji meri naslanjajo na razpoložljive informacije. 
 
Eksplicitne obljube o storitvah vključujejo oglaševanje, osebno prodajo, pogodbe 
in druge oblike komuniciranja organizacije s porabniki. To je eden od redkih 
dejavnikov, ki vplivajo na pričakovanja, ki je popolnoma pod nadzorom izvajalca 
storitve. Obljube morajo biti čim bolj realne, kajti posledica nerealnih obljub so 
razočarani porabniki. 
 
Implicitne obljube so znamenja kakovosti storitev, ki se kažejo kot otipljive stvari 
in cene. Pri neotipljivih storitvah postane cena kazalec kakovosti za večino 
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porabnikov. Na splošno velja, da višja cena in bolj urejeno fizično okolje dvignejo 
pričakovanja porabnikov. 
 
Govorica od ust do ust ima pomembno vlogo pri ustvarjanju pričakovanj. 
Porabniki se v veliki meri  naslanjajo na mnenja prijateljev, znancev in drugih 
oseb, ki že imajo izkušnje z določeno storitvijo. Je pomemben vir informacij pri 
storitvah, kjer prevladuje izkustvena kakovost. Tudi mnenja strokovnjakov lahko 
vplivajo na raven želene in zadostne storitve. 
 
Porabniki ocenjujejo storitve tudi na podlagi preteklih izkušenj. Sedanje izkušnje 
primerjajo s preteklimi izkušnjami z istim izvajalcem storitve, z drugimi izvajalci v 
isti in v drugih panogah. Vsi ti dejavniki pa vplivajo tudi na predvideno storitev. 
 
 

3.2. OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV 
 
Za organizacije je pomembno, da znajo prisluhniti željam in potrebam porabnikov. 
Zadovoljstvo porabnikov je pomemben element, ki vpliva na uspešnost 
poslovanja, saj se zadovoljni porabniki pogosto odločijo za ponoven nakup. Zelo 
zadovoljni porabniki pa organizaciji ostanejo zvesti. 
 
Beseda zadovoljstvo (ang. satisfaction) izvira iz latinskih besed satis, ki pomeni 
dovolj in facere, ki pomeni delati, narediti (Oliver, 1996, str. 11). Zadovoljstvo torej 
pomeni neko izpolnitev, zadoščenje. Za razliko od zadovoljstva z izdelkom lahko 
izvedba storitve v veliki meri presega porabnikova pričakovanja v smislu 
presenečenja in ugajanja (Rust, Oliver, 1994, str. 4). 
 
V nadaljevanju navajam nekaj opredelitev zadovoljstva porabnikov. Za Oliverja 
(1997, str. 13) pomeni zadovoljstvo porabnikov njihov odziv na neko (ne)izpolnitev, 
njihovo sodbo o tem, ali je izdelek oziroma storitev zadostil nivo izpolnitve ali ne. 
 
Po Kotlerju (1998, str. 40) je zadovoljstvo stopnja porabnikovega počutja, ki je 
posledica primerjave med zaznano prejeto storitvijo in osebnimi pričakovanji. 
 
Zadovoljstvo porabnikov je emocionalna reakcija porabnikov na izkušnje v zvezi z 
določenimi storitvami, v primerjavi s pričakovanji v zvezi z njimi (Snoj, 1998, str. 
158). 
 
Nekateri avtorji pa opredeljujejo zadovoljstvo porabnika kot funkcijo prednakupnih 
pričakovanj in ponakupnega zaznavanja izvedbe (Fornell, 1992, str. 12). 
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Pri zadovoljstvu porabnikov gre za primerjavo porabnikovih pričakovanj in 
zaznavanj. Pričakovanja so bolj čvrsta, trajna in stabilna. Zaznavanja so bolj 
začasna, trenutna in bolj spremenljiva. Zadovoljstvo je relativno, odvisno je od 
različnih pričakovanj posameznika in subjektivno zaznane kakovosti storitve. 
Zadovoljstvo v zvezi z določeno storitvijo se oblikuje skozi ves čas njenega 
delovanja in ne samo v času nakupa (Rojšek, 1998, str. 2). Porabnika, ki sta 
prejela enako storitev, jo bosta različno ovrednotila. Poleg porabnikovih zaznavanj 
storitev je pomemben tudi način odziva med izvajanjem storitve in po končani 
storitvi. Odziv lahko sega od nezadovoljstva do popolnega zadovoljstva, kar je 
odvisno tudi od pričakovanj porabnika (Potočnik, 2000, str. 182). 
 
Če so porabnikova zaznavanja v skladu z njegovimi pričakovanji, so pričakovanja 
izpolnjena in rezultat je zadovoljstvo porabnika. Če se zaznavanje ne ujema s 
pričakovanji, je to za porabnika lahko pozitivna izkušnja, kadar zaznavanja 
presegajo pričakovanja ali negativna izkušnja, kadar so zaznavanja nižja od 
pričakovanj. V tem primeru je porabnik nezadovoljen in če je možno, preide h 
konkurenci. Porabniki, ki sodelujejo v procesu izvajanja storitev, lahko čutijo večjo 
odgovornost za svoje (ne)zadovoljstvo kot pri nakupu izdelkov. Pri mnogih 
storitvah je tudi od porabnika odvisno, kakšna bo kakovost storitev. 
 
Znano je, da pridobiti novega kupca stane organizacijo petkrat več kot obdržati 
starega kupca. Zato organizacije, ki se zavedajo pomena zadovoljstva porabnikov, 
dajejo velik pomen ustvarjanju odnosov s porabniki. Organizacije želijo ustvariti  
zveste porabnike, ki so tudi najbolj donosni. Visoko stopnjo zadovoljstva 
porabnikov je mogoče doseči s trženjem, ki temelji na odnosih. Uspešne 
organizacije želijo, da bi bili njihovi porabniki zelo zadovoljni. Porabnike tudi 
seznanijo s svojimi cilji. Zavedajo se, da bodo porabniki, ki so le zadovoljni, odšli 
tja, kjer bodo lahko zelo zadovoljni.  
 
Bittner in Hubert (Rust, Oliver, 1994, str. 73-77) ločita med  zadovoljstvom s 
soočenjem s storitvijo (ang. service encounter satisfaction), splošnim 
zadovoljstvom s storitvijo (ang. overall service satisfaction) in  kakovostjo storitve.  
 
Zadovoljstvo s soočenjem s storitvijo je porabnikovo zadovoljstvo z določenim 
soočenjem s storitvijo. Odseva porabnikove občutke glede interakcije z 
organizacijo. Je rezultat ocen dogodkov in vedenja, ki se pojavijo v tem določenem 
času. Domneva se, da porabniki ločijo med tem zadovoljstvom in splošnim 
zadovoljstvom. 
 
Splošno zadovoljstvo s storitvijo pomeni porabnikovo splošno zadovoljstvo z 
organizacijo in upošteva vsa srečanja in izkušnje s to organizacijo. Od prejšnje 
točke se loči po tem, da odseva porabnikove občutke o več srečanjih in izkušnjah, 
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na podlagi več interakcij z isto osebo ali več interakcij z različnimi osebami v isti 
organizaciji. 
 
Kakovost storitve označuje porabnikov celosten vtis o organizaciji in njenih 
storitvah. Izmed vseh treh pojmov je ta najbolj abstrakten. 
 
Na porabnikovo zadovoljstvo s storitvijo vpliva odnos (interakcija) med porabnikom 
in osebjem, vrsta storitve, drugi porabniki storitve in v primeru nujne fizične 
prisotnosti porabnika tudi kraj izvedbe storitve (Lovelock, 1983 v Gabbott, Hogg, 
1997, str. 22). 
 
Oliver gleda na zadovoljstvo kot na neko izpolnitev. Glede na to loči štiri vrste 
zadovoljstva (Rust, Oliver, 1994, str. 4): 
a) Zadovoljstvo kot zadovoljitev: domneva, da je izdelek oziroma storitev 
zadovoljiv v neki pasivni obliki. 
b) Zadovoljstvo kot presenečenje: v nasprotju s prejšnjim se tu prebudi visoka 
stopnja zadovoljstva, ki je lahko pozitivna (navdušenje) ali močno nezadovoljstvo, 
ki je negativno (šok). 
c) Zadovoljstvo kot užitek: je posledica nekega pozitivnega stanja, ko od izdelka 
oziroma storitve dobimo neko korist ali užitek (zabava). 
č) Zadovoljstvo kot olajšanje: je posledica nekega negativnega stanja, oddaljitev 
od neprijetnega stanja. 
 
Za kulturne storitve je lahko zadovoljstvo predvsem presenečenje ali užitek. 
 
Zadovoljstvo je funkcija pričakovanj in zaznavanj posameznika, zato je zelo 
subjektivno. Naloga organizacij je preseči pričakovanja porabnikov in s tem doseči 
čim večje zadovoljstvo. 
 
 

3.3. KAKOVOST STORITEV IN ZADOVOLJSTVO 
 
Raziskovalci še vedno niso enotni glede odnosa med zadovoljstvom in kakovostjo 
storitev. Strinjajo pa se, da sta kakovost storitev in zadovoljstvo različna pojma 
(Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988 v Gabbott, Hogg, 1997, str.177; Bolton, 
Drew, 1991 v Gabbott, Hogg, 1997, str. 322). 
 
Pomembno je razlikovati med kakovostjo storitve in porabnikovim zadovoljstvom s  
storitvijo. Zadovoljstvo in kakovost sta med seboj tesno povezana. Kakovost 
storitve porabnik zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo 
emocionalno. Zadovoljstvo torej za razliko od kakovosti vsebuje poleg kognitivne 
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tudi čustveno komponento. Zadovoljstvo se lahko nanaša na strinjanje, 
presenečenje, veselje, užitek ali oddahnitev (Potočnik, 2000, str. 182). 
 

Zaznana kakovost storitev je splošna, celotna ocena ali vedenje, ki se nanaša na 
izvrstnost storitve; zadovoljstvo pa se nanaša na določeno izvedbo (Parasuraman, 
Zeithaml, Berry, 1988 v Gabbott, Hogg, 1997, str.177). Pri zadovoljstvu porabnikov 
gre za kratkoročno merjenje določene izvedbe. Kakovost sestavlja vrsta 
ovrednotenih izkušenj, zato je manj dinamičen pojem kot zadovoljstvo. Pri 
kakovosti storitve gre za dolgoročno in bolj splošno merjenje izvedbe. 
 
Zadovoljstvo primerja zaznavanje porabnika s tem, kar porabniki običajno 
pričakujejo. Kakovost storitev primerja zaznavanje s tem, kar naj bi porabniki 
pričakovali od organizacije, ki kakovostno opravlja svoje storitve (Hoffman, 
Bateson, 1997, str. 306). 
 
Raziskave o merjenju zadovoljstva so usmerjene na porabnikovo oceno določene 
transakcije, ki je lahko izdelek ali storitev (Holbrook, Corfman, 1985, Oliver, 1981, 
Olshavsky, 1985 v Rust, Oliver, 1994, str. 176). Raziskave o kakovosti storitev pa 
se nanašajo na splošno izvrstnost ali odličnost storitve (Zeithaml, 1988 v Rust, 
Oliver, 1994, str. 176). 
 
Možno je, da kakovost in zadovoljstvo koeksistirata na kratki ali dolgi rok. Porabnik 
lahko ocenjuje kakovost in je zadovoljen s kakovostjo v eni sami situaciji. V tem 
primeru ima porabnik pričakovanja glede kakovosti. Dolgoročno koncepta 
koeksistirata kot splošno dojemanje kakovosti in skupna ocena posameznih 
doživetij zadovoljstva (Oliver, 1997, str. 178). 
 
Zadovoljstvo lahko označimo kot enkraten porabnikov odziv na potrošnjo, ki 
predpostavlja predhodno porabnikovo izkušnjo s storitvijo. Kakovost pa obstaja 
pred potrošnjo in po njej kot znak izvrstnosti, odličnosti in ne temelji na izkušnji 
(Oliver, 1997, str. 178). Za zaznavanje kakovosti torej ni potrebna izkušnja s 
storitvijo oziroma izvajalcem. Porabniki mnoge ustanove dojemajo kot zelo 
kakovostne, čeprav nimajo izkušenj z njimi (npr. restavracije s petimi zvezdicami). 
V nasprotju s tem pa je zadovoljstvo popolnoma izkustveno (Rust, Oliver, 1994, 
str. 6; Oliver, 1997, str. 178-179). 
 
Dimenzije, ki določajo oceno kakovosti, so za storitev precej specifične. Ocena 
zadovoljstva lahko izhaja iz katerekoli dimenzije, ki je povezana s kakovostjo ali pa 
ne. Standardi za ocenjevanje kakovosti storitev temeljijo na idealih ali zaznavanju 
popolnosti, odličnosti. Ocena zadovoljstva se ne ustvarja nujno na podlagi 
kakovosti, temveč tudi na podlagi napovedanih pričakovanj, potreb, norm. Tudi če 
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je storitev zelo kakovostna, lahko na zadovoljstvo vplivajo dejavniki, ki niso pod 
kontrolo te organizacije (Oliver, 1997, str. 178; Rust, Oliver, 1994, str. 6). 
 
Cronin in Taylor (1992 v Spreng, Mackoy, 1996, str. 201) menita, da morajo 
izvajalci storitev vedeti, ali je njihov cilj imeti porabnike, ki so zadovoljni z njihovo 
izvedbo ali jim nuditi najvišjo stopnjo ˝zaznane kakovosti storitev˝. 
 
Kakovost in zadovoljstvo različno vplivata na nameravane nakupe. Zadovoljstvo 
ima večji vpliv na nameravane nakupe kot kakovost storitev. Ni nujno, da  
porabniki vedno kupijo največjo kakovost storitev. Udobnost, cena ali korist lahko 
povečajo zadovoljstvo, ne da bi vplivali na porabnikovo zaznavanje kakovosti 
storitev (Cronin, Taylor, 1992 v Gabbott, Hogg, 1997, str. 210). 
 
Porabniki primerjajo izvedbo storitve z določenim standardom. Parasuraman 
(1988 v Spreng, Mackoy, 1996, str. 202) podpira trditev, da je razlika med 
zaznano kakovostjo storitev in zadovoljstvom v tem, da uporabljata različne 
primerjalne standarde. Primerjalni standard pri oblikovanju zadovoljstva je 
predvidena storitev oziroma kar porabnik verjame, da se bo zgodilo. Zaznana 
kakovost storitev pa je rezultat primerjave med izvedbo in mnenjem porabnika, kaj 
naj bi organizacija nudila. 
 
 

3.3.1.  Kakovost storitev in zadovoljstvo na področju kulture 
 
Obnašanje porabnikov na področju umetnosti je smiselno razlagati s čustvi in 
občutki (Burgeon-Renault, 2000, str. 15). Merjenje kakovosti storitev in 
zadovoljstva porabnikov na področju kulture je težka naloga. Vprašanje je, kako 
meriti čustvenost in druge učinke, ki so del izkušnje. Raziskave o obnašanju 
porabnikov na področju kulture naj bi bile bolj usmerjene k čutnim, domišljijskem in 
čustvenem vidiku osebne izkušnje. 
 
Značilnost umetnosti je tudi subjektivnost osebne izkušnje. Vsako umetniško delo 
je stalno, se ne spreminja v objektivnem smislu. Vsak posameznik pa se nanj 
drugače razumsko in čustveno odzove. 
 
Zaznavanja, ki so ključna za proces odločanja porabnika, temeljijo na delovanju 
čutov. Kulturni dogodek nima pomena, dokler ni delo izvedeno ali ustvarjeno. 
Skozi kulturni objekt porabnik izkusi to, čemur da pomen (Burgeon-Renault, 2000, 
str. 13). 
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Kulturna potrošnja je povezana z estetskim zaznavanjem. Holbrook (1986, v 
Burgeon-Renault, 2000, str. 4) meni, da je potrebno na udeležbo pri umetniških 
dogodkih gledati kot na estetsko izkušnjo. Holbrook (1980, v Burgeon-Renault, 
2000, str. 4) obravnava potrošnjo kulturnih proizvodov kot rezultat določenih 
vedenjskih odzivov posameznika. Sam te kognitivne, čustvene in vedenjske 
odzive na umetnost imenuje ˝estetsko zaznavanje porabnika znotraj procesa 
odločanja˝. Estetski odzivi so  v osnovi čustveni in zato zelo osebni. Psihologija 
loči dve stopnji estetskega odziva (Burgeon-Renault, 2000, str. 4): 
- ˝hedonistična vrednost˝ se nanaša na splošne občutke zadovoljstva, ki jih 
porabnik izkusi, ali splošen vtis, ki ga porabnik dobi ob ogledu umetniškega dela 
ali poslušanju skladbe; 
- globoka izkušnja se nanaša na občutek globoke ganjenosti. 
 
Holbrook in Hirschman (1982 v Burgeon-Renault, 2000, str. 10) analizirata 
posledice porabnikove izbire na podlagi zadovoljstva, ki ga izkusi porabnik, ne pa 
v smislu koristi izdelka ali storitve. Čeprav je zadovoljstvo ključna komponenta 
izkušnje, so lahko asociacije, ki nastajajo med potrošnjo (podobe, sanje, občutki), 
tudi pomemben vidik kulturne potrošnje. Ti elementi so sestavni del izkušnje 
porabnika (Burgeon-Renault, 2000, str. 12). 
 
Zadovoljstvo na področju kulturne potrošnje je relativno. Izvira iz primerjave med 
pričakovanji pred izvedbo in zaznavanji same izvedbe. Oblikovanje pričakovanj na 
področju kulture je zelo zapleteno. Odvisno je tudi od izkušenj in znanja porabnika. 
 
Bolj kot je storitev neotipljiva, težje jo porabnik oceni. Jayanti in Jackson (1991 v 
Bourdeau, De Coster, Paradis, 2001, str. 43) menita, da imajo pričakovanja 
manjšo vlogo zaradi neotipljivosti storitev. Zelo redek obiskovalec koncertov ne ve 
natančno, kaj naj od koncerta pričakuje. V tem primeru se porabnikov občutek 
(ne)zadovoljstva razvije ali iz nejasnih pričakovanj ali iz celotnega vtisa ob koncu 
prireditve. 
 
 

3.4. MERJENJE ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV 
 
Razlikovati moramo med merjenjem kakovosti storitev in merjenjem zadovoljstva. 
Merjenje zadovoljstva je kratkoročna ocena določene izvedbe, kakovost storitev je 
dolgoročna, splošna ocena izvedbe (Bateson, Hoffman, 1999, str. 140). Pri 
merjenju zadovoljstva gre za porabnikovo oceno določene izkušnje s storitvijo in 
ne za globalno oceno storitvene organizacije ali procesa. 
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Zadovoljstvo porabnikov s storitvijo merimo kot razliko med vrednostjo, ki jo 
porabniki pričakujejo od tega izdelka oziroma storitve, in dejansko zaznano 
vrednostjo izdelka oziroma storitve ob nakupu (Snoj, 1998, str. 158). 
 
Raziskave o zadovoljstvu porabnikov dajejo storitvenim organizacijam povratno 
informacijo o njihovem poslovanju, o obstoječih in možnih problemih. Hkrati pa 
sporočajo porabnikom, da želijo zanje čim bolje poskrbeti (Hoffman, Bateson, 
1997, str. 272-273). Zadovoljstvo porabnikov je potrebno redno spremljati, saj se 
njihove želje in pričakovanja spreminjajo. Rezultati raziskav so lahko uporabni tudi 
za ocenjevanje dela zaposlenih in za primerjavo s konkurenti. Zaradi časovnih 
omejitev, pomanjkanja sredstev in usposobljenih ljudi organizacije pogosto 
raziskav o zadovoljstvu porabnikov ne opravljajo sistematično. 
 
 

3.4.1.  Metode za merjenje zadovoljstva porabnikov 
 
Za merjenje zadovoljstva porabnikov se lahko uporabljajo naslednje metode 
(Kotler, 1998, str. 41-42): sistem pritožb in predlogov, ankete o zadovoljstvu 
porabnikov, namišljeno nakupovanje, analiza izgubljenih porabnikov ter indeks 
zadovoljstva porabnikov. 
 
Sistem pritožb in predlogov 
Organizacija, ki je usmerjena k porabniku, mora poenostaviti sistem, s katerim 
lahko porabniki dajejo pripombe ali se pritožijo. Organizacija tako dobi pomembne 
informacije za izboljšanje storitev. 
 
Ankete o zadovoljstvu porabnikov 
Organizacije pošiljajo vprašalnike ali telefonirajo naključno izbranim porabnikom, 
da ugotovijo, kaj porabniki mislijo o njihovem poslovanju. Zadovoljstvo porabnikov 
lahko izmerijo neposredno z vprašanji, kako so zadovoljni z določeno storitvijo ali 
posredno z vprašanji, kaj so pričakovali od določene lastnosti in kaj so dobili. Pri 
analizi problema anketiranci naštejejo probleme in predlagajo izboljšave. V enem 
od načinov anketiranci razvrstijo posamezne elemente ponudbe glede na njihovo 
pomembnost in uspešnost njihove izvedbe. Dobro je ugotoviti, ali ima porabnik 
namen ponovno kupiti storitev in ali je pripravljen priporočiti organizacijo nekomu 
drugemu.  
 
Namišljeno nakupovanje 
Organizacija najame ljudi, ki se pretvarjajo, da so potencialni porabniki in nato 
poročajo o svojih izkušnjah s to organizacijo in s konkurenco. Tudi vodstvo lahko 
tako preverja delovanje organizacije. 



 

53 
 

Analiza izgubljenih porabnikov 
Za organizacije je pomembno, da poskušajo vzpostaviti stik s porabniki, ki niso 
več njihovi porabniki, da izvejo, zakaj se je to zgodilo. 
 
Indeks zadovoljstva porabnikov (ang. customer satisfaction index - CSI) je 
skupna ocena, ki pove, kakšno je trenutno stanje zadovoljstva porabnikov. 
Izračunamo ga na podlagi ocene posameznih dejavnikov zadovoljstva porabnikov. 
Porabniki pripisujejo dejavnikom različen pomen. Zato zadovoljstvo porabnikov 
računamo kot vsoto tehtanega povprečja zadovoljstev s posameznimi dejavniki. 
Računamo ga lahko skupno ali za posamezna področja (Hill, 2001, str. 1). Indeks 
je smiselno dolgoročno spremljati, saj kaže poleg podatkov o zmanjšanju ali 
povečanju zadovoljstva tudi učinkovitost ukrepov za zvišanje zadovoljstva. Lahko 
zavzema vrednosti od 1 do 100 (Tacke, Böcker, Butcher, 1999, str. 2). 
 
Kljub temu da je merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva porabnikov na 
področju kulture zelo težko, saj je izkušnja pri kulturni storitvah zelo subjektivna, 
za merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva porabnikov na področju kulture 
uporabljamo enake metode kot za druga področja. Za kulturne storitve je primerna 
metoda merjenja zadovoljstva z vprašalniki o zadovoljstvu in na podlagi tega 
izračun indeksa zadovoljstva porabnikov ter preučevanje pritožb in predlogov 
porabnikov. Namišljeno nakupovanje je primerno predvsem za merjenje 
zadovoljstva s kontaktnim osebjem. Analiza izgubljenih porabnikov je za 
organizacijo zelo dragocena, vendar kulturne organizacije težko vzpostavijo stik s 
porabniki, ki niso več njihovi porabniki. 
 
 

3.5. ZAZNAVANJA PORABNIKOV 
 
Zaznavanja porabnikov so pomembna, ker so primerjalna osnova za ocenjevanje 
kakovosti storitev in zadovoljstva. 
 
Zaznavanje ali percepcija je proces sprejemanja in interpretacije pomena 
informacij. Zaznavanje je zelo subjektivno. Vsak človek si ustvari svoj vzorec 
zaznavanja, ki izraža fiziološke in psihološke lastnosti (Damjan, Možina, 1999, str. 
51). 
 
Zaznavanje je proces, v katerem posameznik zaznava dražljaje in jim daje smisel 
v skladu s svojim prejšnjim znanjem, spominom, pričakovanji, vrednotami, 
predstavami in s svojo osebnostjo (Vončina, 1999, str. 21). 
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3.5.1.  Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanja porabnikov 
 
Na zaznavanja porabnikov vplivajo: soočenje s storitvijo, dokazi storitve,  podoba  
(image) organizacije in  cena (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 104): 
 
 

Slika 7: Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanja porabnikov 
  

 
 
Vir: Zeithaml, Bitner, 1996, str. 104. 
 
 
Soočenje s storitvijo: vsako soočenje s storitvijo v procesu izvajanja storitve 
prispeva k splošnemu zadovoljstvu in zvestobi porabnika. Katerokoli soočenje s 
storitvijo je lahko kritično za njegovo zadovoljstvo in zvestobo. Soočenje porabnika 
z organizacijo je možno na več načinov: posredno soočenje (kakovost se ocenjuje 
na podlagi otipljivih dokazov storitve in kakovosti tehničnih procesov); soočenje po 
telefonu in osebno soočenje. V procesu izvajanja storitve so prav tako pomembni 
besedno in nebesedno komuniciranje ter vloga porabnika. 
 
Dokazi storitve: neotipljivost storitev je razlog, da porabniki pri vsakem stiku z 
organizacijo iščejo dokaze storitve. Ločimo tri elemente dokazov storitev: ljudi, 
proces in fizične dokaze. Ti elementi, ki so posamično ali skupaj vidni pri vsaki 
interakciji porabnika z organizacijo, imajo pomembno vlogo pri porabnikovem 
ocenjevanju kakovosti in zadovoljstva. 
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Podoba (image) organizacije pomeni zaznavanje organizacije, ki se zrcali v 
asociacijah v porabnikovem spominu. Asociacije so lahko bolj ali manj konkretne 
ali celo čustvene (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 114). Podoba in ugled organizacije 
lahko vplivata na porabnikovo zaznavanje storitve. Podobo sestavljajo prepričanja 
in mnenja osebe oziroma skupine o organizaciji. Na podobo organizacije, prav 
tako kot na pričakovanja vplivajo tudi obljube organizacije in govorica od ust do 
ust. Če ima organizacija v porabnikovih očeh dober ugled, ena slaba izkušnja 
zanjo ne bo usodna. Seveda pa naslednje negativne izkušnje njeno podobo 
poslabšajo. In obratno - porabniki bodo šele po več pozitivnih izkušnjah začeli 
spreminjati mnenje o organizaciji, ki se je prej kazala v negativni podobi. 
 
Cena: zaradi neotipljivosti storitev je pogosto cena tista, ki vpliva na pričakovanja 
in zaznavanja porabnikov. Če je cena visoka, porabniki pričakujejo visoko 
kakovost storitve, kar vpliva tudi na njihovo zaznavanje. Pri prenizki ceni lahko 
porabniki podvomijo v kakovost storitve. Storitev ima lahko za porabnika različno 
vrednost. Porabnik določi vrednost storitve tako, da primerja ceno storitve s 
koristmi, ki jih dobi s storitvijo. 
 
 

3.5.2.  Vrednost storitve 
 
Porabniki ocenjujejo storitve na osnovi kakovosti in zadovoljstva pa tudi glede na 
zaznano vrednost. 
 
Vrednost storitve je porabnikova splošna ocena koristnosti proizvoda, ki temelji na 
zaznavanju tega, kar porabnik da in kar dobi (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 124). 
 
Porabniku posredovana vrednost je razlika med celotno vrednostjo in celotnim 
stroškom v očeh porabnika. Skupna vrednost v očeh porabnika so vse koristi, ki jih 
porabnik pričakuje od danega izdelka ali storitve (Kotler, 1998, str. 37). Celotni 
stroški porabnika poleg denarnih stroškov vključujejo še njegov porabljeni čas, 
energijo in psihični napor. Za razliko od dosedanjih primerjav med zaznano in 
predvideno oziroma pričakovano storitvijo porabnik pri oceni vrednosti primerja 
zaznano vrednost s svojim inputom, torej s tem, kar je dal. 
 
Vrednost se lahko nanaša na določeno soočenje s storitvijo ali pa je lahko 
trajnejše zaznavanje. Vrednost izhaja iz kakovosti in cene. Čim višja je kakovost, 
tem višja je vrednost storitve. Pojma vrednosti ne smemo zamenjevati s ceno 
storitve. Storitev je lahko izvrstne kakovosti, vendar ocenjena kot nizka vrednost, 
če je cena za storitev previsoka (Rust, Oliver, 1994, str. 2). Vrednost se razlikuje 
od porabnika do porabnika. Tudi porabnikove specifične potrebe določajo, kakšno 
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vrednost ima zanj določena storitev. Porabnik zazna vrednost preko njene cene, 
izpolnitve pričakovanja in lastnega ugodja (Potočnik, 2000, str. 186). 
 
Kadar imajo porabniki premalo informacij o procesu storitve, potem uporabljajo kot 
kazalce kakovosti otipljive dimenzije kakovosti. Več kot imajo na voljo drugih 
informacij o storitvi, manjši je vpliv posamezne otipljive sestavine (cene, 
oglaševanja) na vrednotenje kakovosti celotne storitve (Snoj, 1998, str. 163). 
 
 

3.5.3.  Zvestoba porabnikov 
 
Zvestoba porabnikov se kaže v ponovnih nakupih porabnikov, na področju 
kulturnih storitev, ki jih obravnavam, pa v nakupu abonmaja. Kulturne organizacije 
želijo imeti čim več abonentov, prednosti nakupa abonmajev za abonente in 
kulturno organizacijo pa sem že opisala v poglavju o motivaciji kulturnih 
porabnikov. 
 
Zvestoba porabnika je odvisna od celotne stopnje zadovoljstva in razpoložljivosti 
alternativ. Zadovoljstvo porabnika je osnova za oceno preteklega delovanja in 
napoved finančne uspešnosti v prihodnosti (Rust, Oliver, 1994, str. 241-242). 
 
Porabniki so navdušeni, če organizacija preseže njihova pričakovanja. Navdušenje 
je najvišja stopnja zadovoljstva, ki se lahko kaže v večji zvestobi porabnikov. 
Ugotovljeno je, da se zadovoljni porabniki nagibajo k zvestobi, zvesti porabniki pa 
niso nujno tudi zadovoljni (Fornell, 1992, str. 7). 
 
Na zvestobo porabnikov vplivajo: stroški zamenjave blagovne znamke, 
razpoložljivost nadomestnih storitev, tveganje, ki ga porabniki zaznajo ob nakupu 
storitve, in stopnja zadovoljstva s storitvijo v preteklosti (Zeithaml, 1981 v Gabbott, 
Hogg, 1997, str. 40). 
 
Nezadovoljni porabniki za organizacijo ne bi smeli biti problem, temveč priložnost 
za izboljšanje poslovanja. Z analizo pritožb porabnikov organizacija dobi koristne 
informacije o svojem delovanju. Namen obravnavanja pritožb porabnikov je 
preobrniti nezadovoljne porabnike v zveste porabnike. Več pritožb organizacija 
prejme, manj je zanje dovzetna (Fornell, 1992, str.15). Žal pa se nezadovoljni 
porabniki le redko pritožijo organizaciji. Svojo negativno izkušnjo pa pogosto 
povejo drugim. Govorica od ust do ust, bodisi pozitivna ali negativna, ima močan 
vpliv na zadovoljstvo in tudi na prihodnje nakupe porabnika. 
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4. PREDSTAVITEV CANKARJEVEGA DOMA 
 
 
Cankarjev dom (v nadaljevanju CD) deluje od leta 1980. Slovenija je v tem času 
želela izboljšati razmere v kulturnem življenju, z izgradnjo CD je dobila sodobno 
večnamensko središče, namenjeno kulturno-umetniškim in tudi drugim 
prireditvam. Vizija CD je predvsem v njegovi združevalni vlogi, svetovljanski 
usmeritvi in predanosti kulturno-umetniškim in kongresnim prireditvam v različnih 
produkcijskih in izvedbenih oblikah (Rotovnik v 20 × 365 : spominski zbornik 
Cankarjevega doma ob 20-letnici, 2000, str. 19). Naloga CD je oblikovanje 
programa, ki bo zagotavljal razvoj, raziskovanje, prostost in odprtost kulture in 
umetnosti z željo po čim večjem obisku prireditev. Je kulturni center, ki želi 
obogatiti duhovno in ustvarjalno življenje prebivalcev in umetnikov in dvigniti 
kulturno raven prebivalstva. 
 
CD se je od začetka svojega delovanja razvil v sodobno in mednarodno priznano 
kulturno in kongresno središče. Danes je največji kulturni center v Sloveniji. Poleg 
kulturno-umetniškega in kongresnega programa, ki sta njegovi glavni dejavnosti, 
se ukvarjajo še s sejemskimi in drugimi prireditvenimi dejavnostmi. V letu 2000 so 
organizirali 995 kulturno-umetniških in 184 kongresnih prireditev.  
 
CD pridobiva finančna sredstva za izvedbo dejavnosti iz različnih virov. Struktura 
virov financiranja CD se spreminja, kar je razvidno iz slike 8. Leta 1990 je delež 
vseh proračunskih prihodkov v celotnem prihodku CD znašal 70 %. Od takrat se 
delež proračunskih prihodkov zmanjšuje. V letu 2000 je imel CD 49 % vseh 
potrebnih sredstev zagotovljenih iz proračuna, 51 % sredstev pa je moral 
zagotoviti sam iz drugih virov, kar je v skladu s trendi, ki sem jih navedla v 
poglavju o financiranju kulturnih organizacij. 
 
Viri proračunskih prihodkov so prikazani na sliki 9: Ministrstvo za kulturo-MIK, MIK 
in Mestna občina Ljubljana-MOL za dogovorjene projekte. Vir neproračunskih 
prihodkov za Cankarjev dom so prodaja vstopnic za prireditve kulturno-
umetniškega programa, sponzorji in donatorji, kongresna dejavnost in tehnični 
sektor, posredovanje prireditev, filmov, komercialne prireditve in drugi prihodki. 
 
Iz slike 9 je razvidno, da največ (44 %) prispeva MIK, potem kongresi (29 %), na 
tretjem mestu pa je prodaja vstopnic (11 %). 
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Slika 8: Struktura virov financiranja v CD 
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Vir: 20 × 365 : spominski zbornik Cankarjevega doma ob 20-letnici, 2000, str. 215. 
 

 

Slika 9: Struktura prihodkov CD v letu 2000 
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Vir: Letno poročilo Cankarjevega doma, 2000, str. 16. 
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Pri oblikovanju programov se CD srečuje z vprašanji, ali ohranjati visoko 
umetniško kakovost programov za ceno slabšega obiska in manjše ekonomske 
uspešnosti ali pa del programa oblikovati tako, da bo pritegnil več obiskovalcev in 
sponzorjev. Stroške nekaterih kulturno-umetniških prireditev delno pokrijejo tudi s 
prihodki od komercialnih prireditev. CD uspešno sodeluje s sponzorji in darovalci, 
nekatera dolgoletna sodelovanja prehajajo v partnerske odnose. 
 
 

4.1. DEJAVNOSTI CANKARJEVEGA DOMA 
 
Glavni dejavnosti CD sta kulturno-umetniški in kongresni program, organizirajo pa 
tudi druge prireditve. 
 
Kulturno-umetniški program CD se deli na: 
a) glasbeni program: 
-  resna glasba: simfonična glasba, glasbeno-scenska dejavnost in balet, komorna 
glasba, folklora, vokalna glasba, druge prireditve; 
- ˝druga glasba˝: etno prireditve; jazz koncerti in sodobna glasba; popularna 
glasba, šanson in drugo; 
b) gledališki program; 
c) filmski program; 
d) kulturno-vzgojni program; 
e) razstavni program in 
f) agencija CD. 
 
V glasbenem programu na področju resne glasbe največji programski delež 
zavzema simfonična glasba. Sem sodijo koncerti zlatega, oranžnega, modrega in 
zelenega abonmaja, koncerti za mladino v sodelovanju z Glasbeno mladino 
Slovenije in Glasbeno mladino ljubljansko ter posamezni simfonični koncerti zunaj 
abonmajske ponudbe (novoletni koncert itd.). Na področju glasbeno-scenske 
dejavnosti in baleta gre predvsem za koprodukcijske projekte (npr. s SNG Opera 
in balet Ljubljana) in gostovanja iz tujine. CD ponuja poleg srebrnega abonmaja 
komorne glasbe in kitarskega ciklusa Zvoki šestih strun več komornih koncertov 
tudi s slovenskimi izvajalci. V CD gostujejo folklorni in vokalni ansambli, 
organizirajo pa še nekatere druge prireditve v okviru resne glasbe. Pod ˝drugo 
glasbo˝ sodijo prireditve, ki odsevajo sodobne glasbene tokove in presegajo 
posamezne žanrske okvire. To so razne etno prireditve, jazz festival, jazz koncerti 
in še novost v letu 2002 - jazz abonma. CD organizira tudi koncerte sodobne 
glasbe, popularne glasbe, šansona idr. S temi zvrstmi želijo pritegniti več 
obiskovalcev, ti pa se večinoma razlikujejo od obiskovalcev koncertov resne 
glasbe. 
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Gledališki program nudi gledališki abonma, ki obsega gostujoče predstave iz 
tujine in razne koprodukcije sodobnih predstav. CD prav tako omogoča lastnim 
produkcijam gostovanja in s tem predstavitev slovenske gledališke ustvarjalnosti v 
tujini. 
 
Temeljni cilj filmskega programa je predvajanje kakovostnih umetniških filmov, ki 
niso komercialnega značaja. Izredno odmeven je postal Ljubljanski mednarodni 
filmski festival (Liff). Ponujajo tudi cikel dokumentarnega filma, ki pa je še slabo 
obiskan. 
 
Kulturno-vzgojni program,  v programski viziji opredeljen kot osrednja strateška 
dejavnost CD,  je pomemben prispevek h kulturnemu življenju in vzgoji otrok in 
mladine na vseh področjih umetnosti. Otrokom so namenjene razne matineje 
(pustna, Miklavževa), pravljični svet Cankarjevega doma ter razne ustvarjalne 
delavnice (likovne, plesne, glasbene). Za mlade prireja CD kulturno-vzgojne učne 
ure na področju glasbene, gledališke, plesne, literarne, likovne in filmske vzgoje. 
Dijakom je namenjen filmski abonma, ki vključuje tudi predavanja o umetniških 
vidikih nastajanja filma. Dobro je sprejet večmedijski festival sodobnih umetnosti 
mladih Festival generacija X, katerega namen je spodbujanje kakovostne 
umetniške produkcije srednješolcev in promoviranje sodobnih vsebin. Ne smemo 
prezreti tudi humanističnih sklopov predavanj s področja družboslovnih znanosti, ki 
jih popestrijo še posamezna predavanja, okrogle mize in potopisi. 
 
Razstavni program poteka v Galeriji CD, ki je namenjena razstavam priznanih 
likovnih umetnikov, in v Mali galeriji, ki deluje kot stalna fotografska galerija. V 
okviru razstavnega programa občasno pripravljajo še druge projekte. 
 
Agencija CD skrbi za promocijo in distribucijo del, ki se produkcijsko vežejo na 
redno dejavnost CD. Gre predvsem za scenske uprizoritve v produkciji in 
koprodukciji CD, ki jih predstavljajo tudi v tujini, ter za ponudbo glasbenih 
izvajalcev in del iz programa CD. 
 
Kongresna dejavnost organizira znanstvene in strokovne prireditve, ki obsegajo 
kongrese, simpozije, konference in druge strokovne prireditve na slovenski in 
mednarodni ravni, prireditve medvladnih in političnih organizacij in prireditve 
gospodarsko-podjetniškega značaja. CD kongresno dejavnost vse bolj usmerja v 
organizacijo večjih, raznovrstnejših in finančno privlačnejših prireditev. Zaradi 
finančnih potreb se je po letu 1990 kongresna dejavnost razširila še na sejemske 
(Slovenski knjižni sejem, INFOS itd.), izobraževalne (Študentska arena) in 
družabne prireditve (podelitev priznanj, nagrad, počastitev raznih obletnic, 
srečanja, sprejemi itd.). 
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4.1.1.  Glasbeni program 
 
V tem delu se bom omejila na glasbeni program, podrobneje bom obravnavala 
področje resne glasbe. 
 
Število prireditev glasbenega programa se je od leta 1990 postopno zmanjševalo 
zaradi opustitve določenih prireditev in selitve plesnih predstav v gledališki 
program, kar je omogočilo večjo kakovost prireditev oziroma izbiro kakovostnejših 
(in dražjih) gostovanj in koprodukcij glasbenega programa. Zasedenost dvoran na 
glasbenih prireditvah je več kot 70-odstotna (20 × 365 : spominski zbornik 
Cankarjevega doma ob 20-letnici, 2000, str. 211). 
 
V zadnjih letih prihaja na področju resne glasbe do abonmajske krize. Obisk skoraj 
vseh abonmajev upada. Podatki o številu abonentov posameznih abonmajev v 
zadnjih letih so prikazani v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Število abonentov po abonmajih od 1996/1997 do 2001/2002 
 
  zlati srebrni modri oranžni zeleni 
1996/1997 1250 399 2102 2501 600 
1997/1998 1257 427 2239 2411 627 
1998/1999 1227 448 1973 2419 706 
1999/2000 1238 359 2049 2203 795 
2000/2001 1285 384 1810 2003 482 
2001/2002 1173 281 1726 2202 312 
 
Vir: Interni viri Cankarjevega doma, 2002. 
 
Najbolj konstantno je število abonentov zlatega abonmaja, ki je imel največ 
abonentov v sezoni 2000/2001. Število abonentov srebrnega abonmaja je v 
zadnjih treh sezonah upadlo za 37 %. Število abonentov modrega in oranžnega  
abonmaja se prav tako zmanjšuje, oranžni abonma je povečal število abonentov v 
sezoni 2001/2002 na raven iz sezone 1999/2000. Število abonentov zelenega 
abonmaja je doseglo vrh v sezoni 1999/2000, nato pa je v dveh sezonah padlo za 
60 %. 
 
Ti podatki kažejo, da je potrebno poskrbeti za sedanje in bodoče obiskovalce 
koncertov resne glasbe. Potrebno je poznati njihove potrebe in želje in jim na 
podlagi tega nuditi čim bolj kakovostne prireditve in storitve. Le-te so namenjene 
obiskovalcem, cilj pa je doseči njihovo popolno zadovoljstvo. 
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CD nima svojega umetniškega ansambla. Pod njegovim okriljem pa je organizacija 
zlatega in srebrnega abonmaja. V okviru zlatega abonmaja nudi šest koncertov 
svetovno znanih filharmoničnih orkestrov oziroma komornih ansamblov. V 
srebrnem abonmaju komorne glasbe pa se na desetih koncertih predstavljajo 
vrhunski mednarodno priznani solisti in komorne skupine. 
 
Slovenska filharmonija poleg simfoničnih oranžnega in modrega abonmaja ponuja 
še vokalni abonma. Rdeča nit jubilejne sezone Slovenske filharmonije (tristoletnica 
Academiae Philharmonicorum Labacensis) je bila izvedba del častnih članov v 
zgodovini Slovenske filharmonije. Orkester Slovenske filharmonije sodeluje s 
priznanimi tujimi in domačimi solisti, možnost pa dajo tudi mlajšim umetnikom, ki si 
utirajo pot na svetovne koncertne odre. Oranžni abonma obsega bolj klasičen 
repertoar kot modri, na obeh predstavljajo tudi pomembnejša slovenska dela in 
novitete. 
 
Zeleni abonma simfonikov RTV Slovenija je v primerjavi s filharmoničnimi 
abonmaji programsko usmerjen v bolj sodobna dela, vse manj pa je zaslediti 
slovenskih del. Programska usmeritev trenutno ni jasna, saj poskušajo krizo zaradi 
upada števila obiskovalcev kratkoročno prebroditi z bolj klasičnim repertoarjem, ki 
je vse bolj podoben abonmajem Slovenske filharmonije. 
 
Programske predloge za abonmajske koncerte resne glasbe bom glede na 
rezultate raziskave podala v poglavju o ugotovitvah in predlogih za izboljšanje 
obiska koncertov resne glasbe. 
 
V CD do sedaj niso izvajali raziskav o zadovoljstvu obiskovalcev, zato ni možna 
primerjava. Zaželene pa so raziskave zadovoljstva v prihodnje in tudi primerjave 
med njimi. 
 
 
 

5. RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV 
KONCERTOV V CANKARJEVEM DOMU 

 
 
V tem poglavju bom najprej predstavila postopek raziskave, nato rezultate 
raziskave in predloge za izboljšanje obiska koncertov resne glasbe v CD.  
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5.1. POSTOPEK RAZISKAVE 
 
Raziskava je potekala v naslednjih fazah: opredelitev problema, določitev ciljev 
raziskovanja, izbira metode zbiranja podatkov, sestava vprašalnika in izvedba 
ankete. Posamezne faze so podane v nadaljevanju. 
 
 

5.1.1.  Opredelitev problema 
 
V hitro spreminjajočem se okolju so tudi kulturne organizacije prisiljene skrbeti za 
svoje obiskovalce. Število obiskovalcev koncertov klasične glasbe se iz leta v leto 
zmanjšuje. Nujno je, da kulturne organizacije poznajo svoje obiskovalce, da vedo, 
kakšne so njihove potrebe in želje. Spremljati morajo njihovo zadovoljstvo s 
storitvami, saj le to vpliva na sodelovanje v prihodnosti. 
 
Pri nas je raziskav na tem področju malo. Kulturne organizacije večinoma ne 
poznajo svojih porabnikov, ne vedo, kakšne so njihove potrebe in želje, niti kako 
so zadovoljni z njihovimi  storitvami. 
 
Namen raziskave je ugotoviti, kdo so obiskovalci koncertov resne glasbe in kako 
so  zadovoljni s storitvami v CD, kje so šibka področja, ki bi jih bilo treba izboljšati. 
 
 

5.1.2.  Določitev ciljev raziskave 
 
Cilji raziskave so spoznati strukturo obiskovalcev in ugotoviti, kakšno je 
zadovoljstvo obiskovalcev s posameznimi dejavniki storitev in kako pomembni so 
določeni dejavniki za obiskovalce. Izvedeti želim tudi, kakšni so razlogi za 
zmanjševanje števila abonentov ter kaj bi obiskovalci želeli spremeniti in kakšni so 
njihovi predlogi. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave želim pripraviti predloge za izboljšanje 
obiska koncertov resne glasbe. Pridobljene informacije so pomembne za 
povečanje zadovoljstva in doseganje zvestobe obiskovalcev. 
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5.1.3.  Izbira metode zbiranja podatkov 
 
V raziskavi sem uporabila metodo merjenja zadovoljstva na podlagi vprašalnika. 
Anketirala sem obiskovalce na abonmajskih koncertih klasične glasbe v CD, ki 
predstavljajo vzorčno populacijo. Abonmajski koncerti se med seboj razlikujejo po 
programski zasnovi in izvajalcih. 
 
Pri raziskavi sem želela poleg abonentov anketirati tudi neabonente. Ankete so 
bile razdeljene obiskovalcem na koncertih zlatega, srebrnega, oranžnega, 
modrega in zelenega abonmaja. S tem sem v raziskavo poleg abonentov zajela 
tudi obiskovalce, ki nimajo abonmaja. Obiskovalci so lahko izpolnjeni vprašalnik 
oddali po koncertu v CD, oddali kasneje v Informacijskem središču ali poslali po 
pošti. 
 
Prednosti takšne izvedbe ankete so: nizka cena, velikost vzorca je večja, ni vpliva 
anketarja, anketiranci ostanejo anonimni. Slabosti pa so: nizek odstotek 
odgovorov vrnjenih anketnih listov, potencialno pristranski vzorec zaradi 
nerespondentov, dolgotrajno zbiranje podatkov, ni možnosti za dodatna pojasnila, 
ni kontrole, kdo je izpolnil vprašalnik, velika možnost manjkajočih in nepopolnih 
odgovorov (Damjan, Možina, 1999, str. 241). 
 
Ankete so bile razdeljene 3.750 obiskovalcem. Vzorčenje je bilo proporcionalno 
stratificirano. V naključni vzorec je bilo zajeto približno petdeset odstotkov 
obiskovalcev glede na število obiskovalcev posameznega koncerta. Pri 
oblikovanju vzorca sem upoštevala tudi razpoložljiva sredstva. Nekatere vrnjene 
ankete niso bile uporabne zaradi nepopolnih odgovorov ali napak pri odgovarjanju. 
Uporabnih vrnjenih anket je bilo 632, kar je 16,8 %, od tega abonenti zlatega 
abonmaja 63 vrnjenih anket, srebrnega 49, oranžnega 260, modrega 130, 
zelenega 48 in neabonenti 82. Takoj po koncertu je bilo vrnjenih 48 % anket, 
pozneje po pošti in oddanih v Informacijskem središču (blagajni) CD pa 52 % 
anket. 
 
 

5.1.4.  Sestava vprašalnika in izvedba ankete 
 
Pri sestavi vprašalnika sem upoštevala splošna pravila za sestavo vprašalnika: 
vprašanja morajo biti jasna, čim krajša, v anketirancu razumljivem jeziku, brez 
zapletenih strokovnih izrazov; izogibati se je potrebno nejasnim, dvoumnim in 
zavajajočim ter nepotrebnim vprašanjem; od splošnih vprašanj je potrebno 
prehajati h konkretnim; občutljiva vprašanja so zastavljena proti koncu vprašalnika. 
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Za sestavo vprašalnika je bilo potrebno določiti dimenzije kakovosti storitev, ki so 
specifične za to storitev. Informacije o tem, kateri dejavniki so za obiskovalce 
pomembni, sem dobila v tuji literaturi, v pogovorih z vodstvom in zaposlenimi v CD  
in v pogovorih z obiskovalci koncertov. Dejavnike smo razvrstili v tri skupine. V prvi 
skupini so dejavniki oziroma značilnosti storitev, ki se nanašajo na Informacijsko 
središče (blagajno) CD, druga skupina se nanaša na osnovno storitev, to je sam 
koncert, tretja pa na splošne značilnosti. Pri izboru smo se osredotočili na 
dejavnike, na katere CD lahko (neposredno ali posredno) vpliva ter na dejavnike, 
ki so jih obiskovalci sposobni oceniti. Vprašalnike sem testirala na priložnostnem 
vzorcu. Raziskava je bila opravljena v januarju in februarju 2002. Vprašalnik o 
zadovoljstvu obiskovalcev je predstavljen v prilogi 1. 
 
Pridobljeni podatki so bili strokovno računalniško obdelani. Rezultate je bilo treba 
analizirati, izdelati tabele in grafe ter jih strniti v primerno obliko za pripravo 
poročila. V nadaljevanju podajam rezultate raziskave. 
 
 

5.2. REZULTATI RAZISKAVE 
  
Na podlagi raziskave najprej predstavljam strukturo vseh obiskovalcev  koncertov 
resne glasbe v CD (abonenti in neabonenti skupaj), ki je predstavljena na slikah 
od 10 do 15. Na slikah od 17 do 22 pa je prikazana struktura obiskovalcev po 
abonmajih (posebej zlati, srebrni, zeleni, oranžni, modri abonma ter neabonenti). 
Natančni številčni podatki za vse slike, ki so prikazane v rezultatih raziskave, so v 
tabelah v prilogi. 
 
 
SPOL ANKETIRANCEV 
 
 
Iz slike 10, ki prikazuje spol anketirancev, je razvidno, da je 68 % obiskovalcev 
žensk in 32 % moških. 
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Slika 10: Spol anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
STAROST ANKETIRANCEV 
 
Povprečna starost obiskovalcev je 50 let. S slike 11 je razvidno, da je 42 % 
obiskovalcev starih do vključno 50 let, 58 % pa več kot 50 let. Koncerte klasične 
glasbe obiskuje več starejših ljudi kot mlajših. Obiskovalcev starih do 30 let je le 
17 %. 
 

Slika 11: Starost anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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KRAJ BIVANJA ANKETIRANCEV 
 

Slika 12: Kraj bivanja anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Iz slike 12 je razvidno, da večina obiskovalcev prihaja na koncerte v CD iz 
Ljubljane z okolico do 30 km, 11 % pa iz preostale Slovenije. 
 
 
IZOBRAZBA ANKETIRANCEV 
 

Slika 13: Izobrazba anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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19 % obiskovalcev ima dokončano največ srednjo šolo, nihče nima poklicne šole. 
Višjo ali visoko izobrazbo ima več kot polovica (58 %) obiskovalcev, več kot visoko 
izobrazbo pa 23 %. Obiskovalci koncertov resne glasbe so na splošno zelo 
izobraženi, saj ima višjo, visoko ali več kot visoko izobrazbo kar 81 % 
anketirancev. 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA ANKETIRANCEV 
 

Slika 14: Glasbena izobrazba anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Iz rezultatov je razvidno, da se je v javnih glasbenih institucijah izobraževalo 49 % 
obiskovalcev, zunaj javnih glasbenih institucij pa 9 % obiskovalcev. 58 % 
obiskovalcev ima neko glasbeno izobrazbo, od tega je 8 % obiskovalcev poklicnih 
glasbenikov. 42 % obiskovalcev koncertov nima glasbene izobrazbe. Sklenemo 
lahko, da je večina obiskovalcev glasbenih ljubiteljev in poznavalcev. 
 
 
MESEČNI NETO OSEBNI DOHODEK ANKETIRANCEV 
 
Iz slike 15 vidimo, da ima 10 % obiskovalcev mesečni neto osebni dohodek do 
99.999 SIT. Največ anketirancev (45 %) ima mesečni neto osebni dohodek od 
100.000-199.999 SIT. Enak odstotek anketirancev pa ima mesečni neto osebni 
dohodek 200.000 SIT in več. Zavedati se moramo, da gre pri tem odgovoru za 
občutljiv osebni podatek. 
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Slika 15: Mesečni neto osebni dohodek anketirancev 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Sklenemo lahko, da je med obiskovalci koncertov resne glasbe približno dve 
tretjini žensk in tretjina moških. Obiskovalci so večinoma starejši, v glavnem iz 
Ljubljane in okolice do 30 km. So zelo izobraženi, več kot polovica jih ima tudi 
neko glasbeno izobrazbo. Imajo visok mesečni neto osebni dohodek. To je v 
skladu z ugotovitvami drugih raziskav, ki sem jih omenila v  teoretičnim delu, da 
koncerte resne glasbe obiskujejo večinoma starejši, zelo izobraženi ljudje z 
visokim osebnim dohodkom. 
 
 
KATERE ABONMAJE IMAJO ANKETIRANCI 
 
Na sliki 16 so predstavljeni odgovori anketirancev, katere abonmaje imajo, katere 
so imeli v preteklosti in katere nameravajo imeti v prihodnji sezoni. Rezultati 
ankete kažejo, da se je število abonentov srebrnega, zelenega in modrega 
abonmaja v sezoni 01/02 v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo za približno od 6 -
10 %. Najmanjša je bila razlika pri zlatem in oranžnem abonmaju. Število 
neabonentov se je rahlo povečalo. Več zanimanja je le za zlati in srebrni abonma 
za sezono 02/03. 9,9 % anketirancev se za sezono 02/03 v času anketiranja še ni 
opredelilo. 
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Slika 16: Katere abonmaje imajo anketiranci 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
SPOL ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 
Abonmajski koncerti se med seboj ne ločijo le po vsebinski zasnovi, izvajalcih in 
ceni abonmaja, razlike so tudi v strukturi obiskovalcev. Nadalje prikazujem 
strukturo obiskovalcev po abonmajih. 
 

Slika 17: Spol anketirancev-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Med abonmaji glede na spol ni bistvenih razlik. Približno dve tretjini je žensk in 
tretjina moških, podobno kot pri strukturi vseh obiskovalcev skupaj. 
 
 
STAROST ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 

Slika 18: Starost anketirancev-po abonmajih 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

zlati

 srebrni

zeleni

modri

oranžni

neabonenti

do 30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let
71 let in več

 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
V starosti obstajajo med skupinami pomembne razlike. Zeleni abonma ima največ 
mladih do 30 let (23,4 %) in tudi največ starih od 61-70 let (40,4 %) od vseh 
abonmajev. Izmed vseh abonmajev je najmanj mladih do 30 let na zlatem 
abonmaju (3,2 %). Če primerjamo abonente in neabonente, vidimo, da je 
obiskovalcev, starih do 30 let, veliko več med neabonenti. 42 % neabonentov je 
starih do 30 let,  precej manj kot med abonenti pa je neabonentov, starejših od 50 
let. 
 
 
KRAJ BIVANJA ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 
Med abonenti srebrnega in zlatega abonmaja ter neabonenti je največ 
obiskovalcev, ki prihajajo na koncerte iz več kot 30 km oddaljenih krajev. 
 
 
 
 



 

72 
 

Slika 19: Kraj bivanja anketirancev-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
IZOBRAZBA ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 

Slika 20: Izobrazba anketirancev-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Razlike med skupinami v izobrazbi so vidne pri zlatem abonmaju, na katerem 
nismo dobili odgovora od obiskovalca z manj kot srednjo izobrazbo. Srednjo 
izobrazbo jih ima je le 8 %, vsi ostali imajo višjo, visoko ali več kot visoko 
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izobrazbo. Če primerjamo neabonente z abonenti, ugotovimo, da imajo 
neabonenti na splošno nižjo izobrazbo kot abonenti, vendar je treba upoštevati, da 
je med neabonenti veliko več mladih, ki se še izobražujejo. 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 
Raziskava kaže, da imajo najmanj glasbene izobrazbe abonenti zelenega 
abonmaja, največ abonenti srebrnega in zlatega abonmaja. Obiskovalci z več kot 
visoko glasbeno izobrazbo obiskujejo večinoma koncerte zlatega abonmaja, nekaj 
jih je tudi med neabonenti. 
 

Slika 21: Glasbena izobrazba anketirancev-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
MESEČNI NETO OSEBNI DOHODEK ANKETIRANCEV – PO ABONMAJIH 
 
Najnižji mesečni neto osebni dohodek imajo abonenti zelenega abonmaja, kot 
kaže, nihče ne sodi v najvišji razred. Zlati abonma, ki je tudi najdražji, po 
pričakovanjih kupujejo večinoma tisti, ki imajo visok mesečni neto osebni dohodek. 
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Slika 22: Mesečni neto osebni dohodek anketirancev-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Če povzamemo, obstajajo pomembnejše razlike med obiskovalci glede na 
abonmaje v starosti, kraju bivanja, izobrazbi ter mesečnim neto osebnem dohodku 
obiskovalcev. Približno dve tretjini obiskovalcev je žensk. Najmanj moških obiskuje 
koncerte srebrnega abonmaja. Največ mladih do 30 let je med neabonenti. 
Zanimivo je, da zeleni abonma obiskuje veliko mladih do 30 let in starejših med 
61. in 70. letom. Na zlatem abonmaju je največ obiskovalcev starih od 41-60 let. 
Obiskovalci, ki živijo več kot 30 km iz Ljubljane, najbolj pogosto obiskujejo 
koncerte zlatega in srebrnega abonmaja. Anketiranci so večinoma zelo izobraženi, 
najbolj abonenti zlatega abonmaja. Najbolj glasbeno izobraženi so obiskovalci 
srebrnega in zlatega abonmaja. Abonenti zlatega abonmaja imajo najvišji mesečni 
neto osebni dohodek. Na koncertu zelenega abonmaja nismo dobili nobenega 
odgovora od anketirancev, ki bi po mesečnem neto osebnem dohodku sodili v 
najvišjo skupino. 
 
 
ZAKAJ NIMAJO VEČ ABONMAJA 
 
Na vprašanje, zakaj so se odločili za nakup vstopnice za posamezni koncert in ne 
abonmaja, so odgovarjali anketiranci, ki so bili v preteklosti abonenti, pa sedaj niso 
več. Rezultati so prikazani na sliki 23. 
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Slika 23: Zakaj nimajo več abonmaja 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Najpogostejši razlog, ki so ga anketiranci navedli v odprtem vprašanju, zakaj 
nimajo več abonmaja, je časovna stiska (7,4 %). 6,4 % anketirancev raje izbere iz 
sporeda posamezne koncerte, ki jih zanimajo, saj ne želijo obiskati vseh 
abonmajskih koncertov. V razlogih za opustitev abonmaja so anketiranci navedli  
še slab program, previsoko ceno abonmaja in osebne razloge (zdravstveni razlogi, 
otroci) ter večjo fleksibilnost, če nimajo abonmaja. 8,9 % jih je navedlo druge 
razloge. 69,5 % jih na vprašanje ni odgovorilo. Zaradi majhnega števila odgovorov 
teh rezultatov ni smiselno obravnavati po abonmajih. 
 
 
V KATEREM PRIMERU BI SE ODLOČILI ZA NAKUP ABONMAJA 
 
Na odprto vprašanje, v katerem primeru bi se odločili za abonma, so odgovarjali 
neabonenti. 37,9 % anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo. Največ bi se jih za 
abonma odločilo, če bi bil boljši program (13,8 %), bolj kakovostni izvajalci in solisti 
(10,3 %), če bi lahko izbirali koncerte iz več abonmajev in če bi bili abonmaji 
cenejši. Preostalih 44,6 % odgovorov sodi v kategorijo drugo. 
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Slika 24: V katerem primeru bi se odločili za nakup abonmaja 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
POGOSTOST OBISKA KONCERTOV 
 

Slika 25: Pogostost obiska koncertov resne glasbe 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Na sliki 25 so prikazani odgovori na vprašanje o pogostosti obiska koncertov resne 
glasbe v zadnjem letu, na katerega so odgovarjali abonenti in neabonenti. 
Anketiranci, ki so abonenti, so odgovarjali, kolikokrat so v zadnjem letu poleg 
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abonmaja obiskali še druge koncerte resne glasbe. Neabonenti so odgovarjali na 
splošno, kolikokrat so v zadnjem letu obiskali koncerte resne glasbe. Največ 
anketirancev obišče koncerte resne glasbe do 2-krat letno (poleg abonmaja, če so 
abonenti). Približno tretjina jih obišče koncerte 3 do 5-krat letno, 23 % pa več kot 
5-krat letno. 
 
 
POGOSTOST OBISKA KONCERTOV - PO ABONMAJIH 
 
Rezultati raziskave kažejo, da neabonenti večkrat obiščejo posamezne koncerte 
kot abonenti poleg abonmaja. Med abonenti so bolj redni obiskovalci posameznih 
koncertov zunaj abonmaja abonenti zlatega in srebrnega abonmaja. 
 

Slika 26: Pogostost obiska koncertov resne glasbe-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
KJE DOBIVAJO INFORMACIJE O KONCERTIH 
 
Anketiranci dobivajo informacije o koncertih iz različnih virov. Iz slike 27 je 
razvidno, da največ dobivajo informacije v mesečnem koledarju prireditev v Delu 
(63,3 %), dnevnih časopisih (57,8 %) in letni programski knjižici (51,6 %). Nadalje 
dobivajo informacije v Cankarjevem domu, od prijateljev in znancev, s plakatov in 
po radiu. Na internetu dobiva informacije le 13 % anketirancev, najmanj (5,5 %) pa 
na teletekstu TV Slovenija. 3,6 % anketirancev dobiva informacije iz drugih virov, 
od tega največ iz brošure Kam v Ljubljani. 
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Slika 27: Kje dobivajo informacije o koncertih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
KJE DOBIVAJO INFORMACIJE O KONCERTIH-PO ABONMAJIH 
 
V Cankarjevem domu dobivajo največ informacij abonenti srebrnega in zlatega 
abonmaja, najmanj neabonenti. 
 
V letni programski knjižici dobivajo največ informacij abonenti modrega in 
zelenega abonmaja. Knjižico najmanj uporabljajo neabonenti. Je najbolj pogost vir 
informacij za stare 71 let in več (glej prilogo 22). V mesečnem koledarju prireditev 
v Delu dobivajo največ informacij abonenti zlatega abonmaja, le nekaj manj 
abonenti modrega, srebrnega in oranžnega abonmaja. Abonenti zelenega 
abonmaja ta vir najmanj uporabljajo. Tu dobi informacije več žensk kot moških. Je 
najpogostejši vir informacij za obiskovalce, stare od 41 do 60 let, za obiskovalce z 
vsaj višjo izobrazbo, za tiste, ki nimajo glasbene izobrazbe, ter v vseh 
dohodkovnih kategorijah. 
 
Dnevni časopisi so najpogostejši vir informacij za abonente zlatega  in oranžnega 
abonmaja, ter za več kot 50 % abonentov vseh drugih abonmajev in neabonentov. 
To je najpogostejši vir informacij za obiskovalce z več kot visoko glasbeno 
izobrazbo. 
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Po radiu prejema informacije največ abonentov zelenega in najmanj modrega 
abonmaja, pogosteje ženske kot moški, največ v starosti od 51-70 let. 
 
Na teletekstu TV Slovenije dobiva informacije najmanj anketirancev, od tega 
največ abonenti zelenega abonmaja, najmanj pa neabonenti. Anketiranci, ki živijo 
več kot 30 km iz Ljubljane, pogosteje dobivajo informacije na teletekstu kot tisti iz 
Ljubljane in bližnje okolice. 
 
Internet je drugi najmanj uporabljan vir informacij. Največ ga uporabljajo 
neabonenti, sledijo abonenti srebrnega abonmaja, najmanj abonenti oranžnega 
abonmaja. Uporablja ga več moških kot žensk. Največ ga uporabljajo obiskovalci v 
starosti od 31 do 40 let. Več informacij na internetu dobivajo tisti, ki so oddaljeni iz 
Ljubljane več kot 30 km kot tisti iz Ljubljane z okolico. 
 
Prav tako dobivajo informacije s plakatov v največji meri neabonenti in abonenti 
srebrnega abonmaja, najmanj zelenega. Za ženske so plakati bolj uporabljan vir 
informacij kot za moške. Glede na starost pa največ informacij s plakatov dobivajo 
obiskovalci do 30 let. 
 
Za neabonente so pomemben vir informacij prijatelji in znanci. Na tak način dobiva 
informacije nad 20 % vseh preostalih abonentov. Ženske dobivajo več informacij o 
koncertih od prijateljev in znancev kot moški. Glede na starostno strukturo od 
prijateljev in znancev izvejo največ mladi do 30 let; čim starejši so, tem manj 
informacij dobijo iz tega vira. 
 
 

Tabela 2: Kje dobivajo informacije o koncertih-po abonmajih 
 

        
zeleni 
(%) 

srebrni 
(%) 

oranžni 
(%) 

zlati 
(%) 

modri 
(%) 

neabonenti
(%) 

v Cankarjevem domu     22,9 46,9 22,7 39,7 33,1 28,0 
v letni programski knjižici   58,3 53,1 52,7 44,4 60,8 34,1 
v mesečnem koled. prireditev v Delu 45,8 65,3 63,5 68,3 66,9 61,0 
v dnevnih časopisih     54,2 53,1 61,9 65,1 50,8 54,9 
po radiu       39,6 20,4 19,2 28,6 12,3 22,0 
na teletekstu TV Slovenija   12,5 10,2 3,8 3,2 7,7 2,4 
na internetu     12,5 18,4 10,4 12,7 12,3 20,7 
s plakatov       14,6 26,5 20,8 20,6 19,2 29,3 
od prijateljev in znancev   27,1 28,6 21,5 23,8 20,8 36,6 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 



 

80 
 

Povzamemo lahko, da vsi abonenti dobivajo največ informacij iz treh virov: 
mesečnega koledarja prireditev v Delu, dnevnih časopisov in letne programske 
knjižice. Neabonenti in vsi abonenti razen abonentov zelenega abonmaja dobivajo 
največ informacij v mesečnem koledarju prireditev v Delu. Neabonenti dobivajo 
izmed vseh abonmajev največ informacij od prijateljev in znancev, s plakatov ter 
na internetu. Teletekst je pri vseh najmanj uporabljan vir informacij. 
 
 
SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO 
 

Slika 28: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Rezultati na sliki 28 kažejo, da je na splošno zelo nezadovoljnih in nezadovoljnih 
1,3 % anketirancev. 8,5 % je neopredeljenih, torej niso niti zadovoljni niti 
nezadovoljni. Kar 90 % anketirancev pa je na splošno zadovoljnih oziroma zelo 
zadovoljnih s koncerti resne glasbe. 
 
 
SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO - PO ABONMAJIH 
 
Rezultati raziskave kažejo, da so anketiranci na splošno zadovoljni s koncerti 
resne glasbe, saj so srednje vrednosti zadovoljstva v vseh skupinah nad oceno 4. 
Med abonmaji pri splošnem zadovoljstvu ni večjih razlik. Najbolj so zadovoljni 
abonenti oranžnega abonmaja, najmanj pa zelenega, malo bolj zadovoljni pa so 
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neabonenti. Srednja vrednost splošnega zadovoljstva vseh obiskovalcev skupaj je 
4,17. 

 

Slika 29: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe-po abonmajih 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
Indeks zadovoljstva porabnikov (CSI) je skupna ocena, ki pove, kakšno je 
trenutno stanje zadovoljstva porabnikov. Skupni indeks zadovoljstva obiskovalcev 
koncertov je 73. Indeksi zadovoljstva po posameznih abonmajih so naslednji: zlati 
abonma 73, srebrni 70, zeleni 75, modri 75, oranžni 72 in neabonenti 70. 
Vrednosti kažejo, da obiskovalci niso popolnoma zadovoljni in da je potrebno 
kakovost storitev izboljševati. Indeks je smiselno spremljati dolgoročno v določenih 
časovnih presledkih. Tako dobimo sliko ne le o trenutnem zadovoljstvu, temveč 
tudi primerjavo s prejšnjimi obdobji. Hkrati pa dobimo povratne informacije o 
učinkovitosti ukrepov za zvišanje zadovoljstva. 
 
 
ZADOVOLJSTVO Z DEJAVNIKI IN POMEMBNOST DEJAVNIKOV 
 
Slika 30 prikazuje skupno zadovoljstvo anketirancev s posameznimi dejavniki in 
pomembnost dejavnikov za anketirance. Skupno so obiskovalci najmanj zadovoljni 
s cenami vstopnic oz. abonmajev (skupna ocena 3,28). Manj zadovoljni so z 
zagotovljenim parkirnim prostorom, čakalno dobo za nakup vstopnic, dostopnostjo 
informacij po telefonu, kakovostjo strežbe v baru, hitrostjo garderobne postrežbe, 
informiranostjo hostes in osebja v Informacijskem središču. Skupna ocena 
anketirancev za vse te dejavnike je nižja od 4. Anketiranci so precej zadovoljni s 
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kakovostjo izvedbe koncertov (skupna ocena 4,23) in raznolikostjo izvajalcev 
(skupna ocena 4,21). Ustrezajo jim tudi termini in ura začetka koncertov. Najbolj 
so zadovoljni s prijaznostjo hostes (skupna ocena 4,45). 
 

Slika 30: Zadovoljstvo z dejavniki in pomembnost dejavnikov 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Legenda: 
Aa  načini obveščanja o koncertih 
Ab  dostopnost informacij po telefonu 
Ac  cene vstopnic oziroma abonmajev 
Ad  raznolikost načinov plačevanja vstopnic oziroma abonmajev 
Ae  prijaznost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Af   informiranost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Ag  čakalna doba za nakup vstopnic v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Ba  kakovost izvedbe koncertov 
Bb  raznolikost izvajalcev 
Bc  vsebinska raznolikost programa 
Bd  vsebina koncertnih listov 
Ca  termini koncertov (dan v tednu) 
Cb  ura začetka koncertov 
Cc  zagotovljen parkirni prostor 
Cd  jasnost usmerjevalnih oznak, ki vodijo do dvorane, sedežev 
Ce  hitrost garderobne postrežbe 
Cf   prijaznost hostes 
Cg  informiranost hostes 
Ch  kakovost strežbe v baru 
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Večina dejavnikov se zdi anketirancem precej pomembnih, saj so jih ocenili s 
skupno oceno nad 4. Iz priloge 26 je razvidno, da so najbolj pomembni dejavniki, 
ki se nanašajo na osnovno storitev: kakovost izvedbe koncertov (skupna ocena 
4,79), sledijo pa vsebinska raznolikost programa (skupna ocena 4,49) in 
raznolikost izvajalcev (skupna ocena 4,47). Od dodatnih (obrobnih) storitev so 
pripisali največji pomen osebju v Informacijskem središču. Pomembnost 
informiranosti osebja so označili s skupno oceno 4,50, prijaznost osebja pa s 
skupno oceno 4,45. Manj pomembni sta zanje dostopnost informacij po telefonu in 
raznolikost načinov plačevanja vstopnic oz. abonmajev. Kakovost strežbe v baru 
se jim zdi najmanj pomemben dejavnik (skupna ocena 3,51). 
 
Največji razkorak med pomembnostjo in zadovoljstvom opazimo pri ceni vstopnic 
oz. abonmajev in pri zagotovljenem parkirnem prostoru. Pri jasnosti usmerjevalnih 
oznak, začetkih in terminih koncertov ter raznolikosti načinov plačevanja je 
razkorak minimalen in pozitiven. Večje zadovoljstvo kot pomembnost so 
anketiranci pripisali prijaznosti hostes. 
 
 

ZADOVOLJSTVO OBISKOVALCEV S POSAMEZNIMI DEJAVNIKI STORITEV 
PO ABONMAJIH 
 
Na slikah od 31 do 33 je prikazano zadovoljstvo obiskovalcev s posameznimi    
dejavniki storitev po abonmajih. 
 
Iz slike 31 vidimo, da so obiskovalci zadovoljni z načini obveščanja o koncertih, 
kjer izstopajo abonenti zlatega abonmaja. Z dostopnostjo informacij po telefonu so 
srednje zadovoljni. Srednje zadovoljni oziroma nezadovoljni so s cenami vstopnic 
oziroma abonmajev. Najbolj zadovoljni so abonenti zelenega abonmaja, ki je 
najcenejši. Abonenti zlatega abonmaja, ki je najdražji, so izmed vseh abonentov 
najmanj zadovoljni. Neabonenti so s cenami nezadovoljni, saj je tudi cena 
posameznih vstopnic višja kot v primerjavi z abonmajem. Z raznolikostjo načinov 
plačevanja vstopnic so najmanj zadovoljni neabonenti. Zadovoljstvo s prijaznostjo 
osebja v Informacijskem središču se po abonmajih precej razlikuje. Pomembnost 
prijaznosti osebja je bila povsod ocenjena precej višje kot zadovoljstvo. Z 
informiranostjo osebja so najmanj zadovoljni neabonenti. S čakalno dobo za 
nakup vstopnic so anketiranci manj zadovoljni, abonenti srebrnega abonmaja pa 
nezadovoljni (ocena 2,70). 
 
Rezultati raziskave kažejo, da so neabonenti  v splošnem manj zadovoljni z 
dejavniki, ki se nanašajo na Informacijsko središče kot abonenti. Sklenemo lahko, 
da anketiranci želijo stik s prijaznim osebjem, ki jim lahko daje hitre in natančne 
informacije. 
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Slika 31: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na Informacijsko središče CD (A) 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Legenda: 
Aa  načini obveščanja o koncertih 
Ab  dostopnost informacij po telefonu 
Ac  cene vstopnic oziroma abonmajev 
Ad  raznolikost načinov plačevanja vstopnic oziroma abonmajev 
Ae  prijaznost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Af   informiranost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Ag  čakalna doba za nakup vstopnic v Informacijskem središču (blagajni) CD 
 
 
Na sliki 32 vidimo, da so anketiranci precej enotni glede dejavnikov, ki se nanašajo 
na kakovost koncertov. Da so ti dejavniki najpomembnejši, kažejo njihove visoke 
ocene pomembnosti. Anketiranci so zadovoljni s kakovostjo izvedbe koncertov, 
vendar so vsi ocenili pomembnost višje kot zadovoljstvo. Neabonenti so temu 
dejavniku pripisali največjo pomembnost (4,86). Pri raznolikosti izvajalcev 
izstopajo abonenti srebrnega abonmaja, kjer je raznolikost izvajalcev največja (od 
solistov do različnih komornih skupin). Z vsebinsko raznolikostjo programa so 
anketiranci nekoliko manj zadovoljni. Z vsebino koncertnih listov so najmanj 
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zadovoljni abonenti zelenega abonmaja. Drugačnih informacij v koncertnih listih si 
želijo tudi neabonenti. 
 
 

Slika 32: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na kakovost koncertov (B) 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Legenda: 
Ba  kakovost izvedbe koncertov 
Bb  raznolikost izvajalcev 
Bc  vsebinska raznolikost programa 
Bd  vsebina koncertnih listov 
 
 
Zadovoljstvo s splošnimi dejavniki (slika 33) se po skupinah precej razlikuje. S 
termini koncertov so najbolj zadovoljni abonenti modrega in oranžnega abonmaja. 
Abonenti zlatega abonmaja so najmanj zadovoljni, saj  so koncerti na različne 
dneve v tednu, kar je odvisno od zasedenosti gostujočega orkestra. Z uro začetka 
koncertov so anketiranci zadovoljni. Z zagotovljenim parkirnim prostorom 
obiskovalci niso zadovoljni. Ocene pomembnosti so za ta dejavnik precej višje od 
ocen zadovoljstva. Obiskovalce moti predvsem gneča pri vstopu na parkirišče, 
visoke cene parkirnine in zamudno plačevanje parkirnine. Z jasnostjo 
usmerjevalnih oznak so najmanj zadovoljni neabonenti, abonenti CD že poznajo. 
Prav tako kot za plačevanje parkirnine, obiskovalci ne želijo pred oziroma po 
koncertu dolgo čakati v vrsti za garderobo. S prijaznostjo hostes so vsi anketiranci 
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zadovoljni, precej manj pa z njihovo informiranostjo. Hostese bi morale biti bolj 
informirane, saj so stik med obiskovalci in organizatorji. S kakovostjo strežbe v 
baru so anketiranci srednje zadovoljni, ta dejavnik so ocenili kot najmanj 
pomemben. 
 
 

Slika 33: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na splošne značilnosti (C) 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Legenda: 
Ca  termini koncertov (dan v tednu) 
Cb  ura začetka koncertov 
Cc  zagotovljen parkirni prostor 
Cd  jasnost usmerjevalnih oznak, ki vodijo do dvorane, sedežev 
Ce  hitrost garderobne postrežbe 
Cf   prijaznost hostes 
Cg  informiranost hostes 
Ch  kakovost strežbe v baru 
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5.3. UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE OBISKA 
KONCERTOV 

 
Do sedaj sem podala rezultate, v nadaljevanju pa podajam ugotovitve in predloge, 
ki temeljijo na rezultatih raziskave. 
 
Pri oblikovanju predlogov za izboljšanje obiska koncertov sem si pomagala z 
matriko  zadovoljstva/pomembnosti. Posamezni dejavniki oziroma značilnosti se 
uvrstijo v eno od štirih polj, odvisno kako so anketiranci ocenili zadovoljstvo in 
pomembnost posameznega dejavnika. V zgornjem levem kvadrantu so dejavniki, 
ki so zelo pomembne, zadovoljstvo pa je nizko, zato jih je potrebno izboljšati 
(ukrepati je potrebno takoj), v zgornjem desnem pa tisti, ki jih je potrebno 
vzdrževati, ohranjati in še izboljševati. V spodnjem levem kvadrantu so dejavniki, 
ki niso problematični, dokler ne postanejo bolj pomembne. V spodnjem desnem 
kvadrantu so dejavniki, ki predstavljajo nepomembno prednost, ki je ne moremo 
ustrezno izkoristiti. Spodnja dva kvadranta vsebujeta dejavnike, ki so manj 
pomembni, zato ne potrebujeta tolikšne pozornosti kot zgornja dva (Rojšek, 1999, 
str. 20). 
 
Matriko sem prilagodila glede na dobljene rezultate raziskave. Namesto lestvice 
od 1 do 5, ki je bila uporabljena v anketi, sem prikazala matriko z lestvico od 3 do 
5, ker v rezultatih ni bilo skupne ocene nižje od 3. 
 
V levem zgornjem polju so dejavniki, ki so za obiskovalce pomembni, niso pa z 
njimi zadovoljni. Tem značilnostim je potrebno posvetiti največ pozornosti. Večina 
dejavnikov, ki se nanašajo na osebje, je v tem polju. Izboljšati je nujno prijaznost in 
informiranost osebja v Informacijskem središču, čakalno dobo za nakup vstopnic, 
hitrost garderobne postrežbe in informiranost hostes. Kritične so tudi cene 
vstopnic oz. abonmajev in zagotovljen parkirni prostor. 
 
V zgornjem desnem polju so dejavniki, ki so jih anketiranci označili za pomembne 
in so z njimi zadovoljni. Sem so uvrstili načine obveščanja o koncertih. Anketiranci 
dobivajo največ informacij iz treh virov: mesečnega koledarja prireditev v Delu, 
dnevnih časopisov in letne programske knjižice. V tem polju so vsi dejavniki, ki se 
nanašajo na kakovost koncertov. To še ne pomeni, da lahko razvoj na tem 
področju zanemarjamo. Organizacija mora stremeti k čim večji kakovosti storitev in 
popolnemu porabnikovemu zadovoljstvu. Te značilnosti je potrebno ohranjati in še 
naprej izboljševati. Anketiranci so sem uvrstili še termine in uro začetka koncertov 
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ter jasnost usmerjevalnih oznak. Prijaznost hostes je edina značilnost v tem polju, 
ki se nanaša na osebje in so anketiranci z njo zadovoljni. 
 

Slika 34: Matrika zadovoljstvo/pomembnost 
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Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Legenda: 
Aa  načini obveščanja o koncertih 
Ab  dostopnost informacij po telefonu 
Ac  cene vstopnic oziroma abonmajev 
Ad  raznolikost načinov plačevanja vstopnic oziroma abonmajev 
Ae  prijaznost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Af   informiranost osebja v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Ag  čakalna doba za nakup vstopnic v Informacijskem središču (blagajni) CD 
Ba  kakovost izvedbe koncertov 
Bb  raznolikost izvajalcev 
Bc  vsebinska raznolikost programa 
Bd  vsebina koncertnih listov 
Ca  termini koncertov (dan v tednu) 
Cb  ura začetka koncertov 
Cc  zagotovljen parkirni prostor 
Cd  jasnost usmerjevalnih oznak, ki vodijo do dvorane, sedežev 
Ce  hitrost garderobne postrežbe 
Cf   prijaznost hostes 
Cg  informiranost hostes 
Ch  kakovost strežbe v baru 
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V spodnjem levem polju so dejavniki, s katerimi obiskovalci niso najbolj zadovoljni 
in se jim ne zdijo preveč pomembne. Tem dejavnikom trenutno ni potrebno 
posvečati posebne pozornosti. Če pa postanejo za obiskovalce bolj pomembne 
kot so z njimi zadovoljni, je potrebno ukrepati. V to polje so anketiranci uvrstili 
dostopnost informacij po telefonu in kakovost strežbe v baru. Neabonenti so z 
dostopnostjo informacij po telefonu najmanj zadovoljni od vseh, je pa zanje to 
pomembnejše kot za abonente, saj imajo več stikov z osebjem v Informacijskem 
središču kot abonenti. Kakovost strežbe v baru za anketirance ne predstavlja 
večje pomembnosti niti zadovoljstva. Anketiranci so v zvezi s tem podali nekaj 
pripomb in predlogov. Vendar ta dejavnika nista kritični in zato ni potrebno takoj 
ukrepati. 
 
V spodnjem desnem polju so dejavniki, s katerimi so obiskovalci zadovoljni bolj, 
kot so zanje pomembni. Raznolikost načinov plačevanja je edini dejavnik, ki se je 
uvrstil v to polje, kar pomeni, da ga je potrebno ohranjati, sicer lahko preide na 
levo stran matrike (v levo zgornje ali spodnje polje).  
 
Predloge za izboljšanje obiska koncertov podajam na podlagi rezultatov raziskave 
in dosedanjih ugotovitev. 
 
1. Eden večjih problemov kulturnih organizacij je upadanje obiska na koncertih 
resne glasbe. Starostna struktura obiskovalcev resne glasbe v CD  pove, da so 
obiskovalci koncertov resne glasbe večinoma starejši ljudje. Dolgoročno to 
pomeni, da bo obiskovalcev vse manj, če ne bo poskrbljeno za obisk mlajših. 
Predvsem mlajšim bi bilo potrebno predstaviti koncerte resne glasbe in jih 
motivirati za obisk teh koncertov. Rezultati raziskave kažejo, da je največ mladih 
med neabonenti. Večina mladih ima dostop do interneta, zato je to ena od 
možnosti za informiranje mlajših porabnikov. Za posameznike, ki želijo stik s CD, 
je rešitev uvedba seznama za obveščanje posameznikov po e-mailu ali pošti o 
kulturnih dogodkih na področjih, ki jih zanimajo. 
 
2. Abonenti so s ceno manj zadovoljni, neabonenti pa nezadovoljni, saj je cena 
vstopnice za posamezen koncert v primerjavi z abonmajem dražja. Najbolj 
zadovoljni so abonenti zelenega abonmaja, ki je najcenejši. Abonenti zlatega 
abonmaja so izmed vseh abonentov najmanj zadovoljni, saj je ta najdražji in velja 
za prestižnega. CD ponuja poleg popustov za abonmaje še popuste za določene 
prireditve za dijake, študente in starejše od 65 let. 
 
Precej predlogov anketirancev se že izvaja, kar kaže na to, da anketiranci o 
določenih stvareh niso dovolj obveščeni: o možnosti plačevanja na obroke, 
popustu pri nakupu dveh ali več abonmajev, cenejših vstopnicah za upokojence 
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ter vračilu denarja abonentom, ki ne morejo na koncert in tako drugim omogočijo 
obisk koncerta. 
 
Premisliti je potrebno o popustu pri nakupu vstopnic v zadnjem hipu. V mnogih 
koncertnih hišah po svetu ponujajo popust pri nakupu vstopnic pol ure pred 
začetkom prireditve. S tem je prireditev bolj dostopna obiskovalcem, hkrati je 
prodano večje število vstopnic. 
 
3. V kritičnem polju zgoraj levo na sliki 34 je večina dejavnikov, ki se nanašajo na 
osebje. Zaposleni v Informacijskem središču so stična točka med obiskovalci in 
CD, zato so izrednega pomena za zadovoljstvo obiskovalcev. Kritični točki sta 
prijaznost in informiranost osebja v Informacijskem središču. Anketiranci s tem 
niso zadovoljni. Želijo imeti stik s prijaznim osebjem, s posluhom za njihove 
potrebe in želje. Prav tako potrebujejo hitre in natančne informacije. 
 
Pričakovanja porabnikov se neprestano večajo, zato je potrebno poslovanje 
nenehno izboljševati. Zaposlene je potrebno neprestano izobraževati na področju 
odnosov s porabniki in jih motivirati za čim bolj kakovostno opravljanje storitev. 
Organizacije želijo imeti čim bolj zadovoljne porabnike. Kot je znano, dolgoročno 
zadovoljni porabniki postanejo tudi zvesti. Vpliv porabnikov in zaposlenih je 
medsebojen. Porabniki prav tako vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 
 
Za zaposlene je nujno tudi izobraževanje na področju sprejemanja in reševanja 
pritožb, potrebno je postaviti standarde za čim uspešnejše reševanje le-teh. Za 
uspešno opravljanje dela je potrebno zaposlene nagraditi. Z usposabljanjem 
osebja je mogoče zmanjšati čakalno dobo za nakup vstopnic. Do večjega 
povpraševanja prihaja v času pred začetkom koncerta, zato je takrat potrebno 
poskrbeti za večjo učinkovitost oziroma zaposlovanje dodatnega osebja. Čakalno 
dobo v Informacijskem središču je mogoče zmanjšati z večjo uporabo interneta za 
pridobivanje informacij in nakup vstopnic. V času konic je potrebno odpreti več 
blagajn. Pri zmanjševanju čakalnih vrst se CD lahko zgleduje po bankah, ki imajo 
s tem veliko izkušenj. Dostopnost informacij po telefonu je mogoče izboljšati z 
dajanjem hitrih in natančnih informacij, standardizacijo oglašanja po telefonu 
(predpisati, kolikokrat lahko največ telefon pozvoni pred dvigom itd.). 
 
4. Hitrost garderobne postrežbe je kritični dejavnik. Rešitev tega problema bi 
pripomogla k večjemu zadovoljstvu. Anketiranci menijo, da predolgo čakajo, 
nekateri so vezani na javna prevozna sredstva. Potrebno je preučiti razloge za to 
in ustrezno ukrepati. Razlogi so lahko v prepočasnem delu hostes. V tem primeru 
je potrebno preučiti postopek postrežbe in ga pospešiti. V času večjega obiska je 
potrebno odpreti vse garderobe, zaposliti več hostes ali povečati kapaciteto 
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garderob. Natančneje bi lahko označili vrste za garderobe, saj se neredko zgodi, 
da obiskovalci čakajo v napačni vrsti. 
 
5. Anketiranci so zadovoljni s prijaznostjo hostes, manj z njihovo informiranostjo. 
Hostese je potrebno bolj informirali o trajanju koncerta, morebitnih spremembah, 
postopkih - npr. če abonent pozabi abonmajsko izkaznico ipd. Potrebno jih je 
vzpodbujati, da same posredujejo vprašanja in probleme obiskovalcev, ki jih je 
potrebno z odgovornimi sproti reševati. 
 
6. Anketiranci z zagotovljenim parkirnim prostorom niso zadovoljni. Problem je 
gneča pri dostopu na parkirišče, cena in zamudno plačevanje parkirnine. S 
parkirno hišo se je potrebno dogovoriti za ugodnejše cene in hitrejši način 
plačevanja za obiskovalce CD. Možnost je uvedba kartic, ki veljajo za abonma ali 
vstopnico in hkrati za parkirnino, ki je lahko (po želji abonenta) že vključena v ceno 
abonmaja oz. vstopnice. 
 
7. Termini in ura začetka koncertov anketirancem večinoma ustrezajo. S termini 
koncertov so najmanj zadovoljni abonenti zlatega abonmaja, pri katerem se dnevi 
koncertov spreminjajo. Termine v tem primeru določajo predvsem tuji orkestri 
glede na njihovo zasedenost. Seveda se pojavljajo tudi želje po poznejšem ali 
zgodnejšem začetku. Če koncerti predolgo trajajo, imajo težave tisti, ki so vezani 
na javni promet. Poleg povezave s podjetji javnega prometa je mogoča tudi 
povezava s taxi službo, s katero bi se tudi lahko dogovorili za popust za 
obiskovalce koncertov.  
 
8. Abonenti CD že poznajo, zato nimajo težav z orientacijo tako kot neabonenti, 
ki so z jasnostjo usmerjevalnih oznak manj zadovoljni. Usmerjevalne oznake je 
potrebno pregledati in jih po potrebi postaviti na bolj vidna mesta. 
 
9. S kakovostjo izvedbe koncertov so anketiranci zadovoljni, vendar si želijo še 
višjo kakovost, enako velja za raznolikost izvajalcev. Z izbiro kakovostnejših 
izvajalcev se poveča kakovost izvedbe, s tem pa tudi stroški koncerta. 
 
10. Z vsebinsko raznolikostjo programa so še zadovoljni, vendar so tu interesi 
zelo različni. Predlogi in želje anketirancev so: več ali manj znanih skladb, več 
slovenskih skladb, manj novitet ipd. Organizatorji zlatega in srebrnega abonmaja 
(CD) imajo najmanj možnosti vpliva na spored koncerta. O tem v večji meri 
odločajo Slovenska filharmonija in Simfoniki RTV Slovenija za svoje abonmaje. 
 
Programe je potrebno izboljšati in pri tem upoštevati želje obiskovalcev. Vsebinsko 
bi bilo smiselno programe bolj diferencirati. To velja predvsem za abonmaje 
Slovenske filharmonije in Simfonike RTV Slovenija, ki bi morali določiti jasno 



 

92 
 

programsko usmeritev, ki bi upoštevala tudi različne želje obiskovalcev. Programe 
bi morali med seboj uskladiti, da ne bi prihajalo do ponovitev v isti sezoni ali 
podobnosti programov. Namesto da obiskovalcem ponujajo podobne programe, bi 
bilo smiselno, da se med seboj programsko dopolnjujejo. S tem bi zajeli tudi širši 
krog obiskovalcev. 
 
Pri obiskovalcih, ki jih zanima več zvrsti glasbe, tradicionalne oblike trženja resne 
glasbe verjetno ne bodo uspešne. Resno glasbo jim je treba predstaviti na 
drugačen način. Mlajše bi lahko pritegnili z drugačno vsebino, s povezavo z 
drugimi vsebinami, z organizacijo dodatnih predstavitev glasbe ipd. 
 
Tudi ljubiteljem resne glasbe se ne zdijo vsi koncerti resne glasbe privlačni. Raje 
izberejo tiste, ki jih zanimajo. Na tem področju je potrebno odkriti tržne niše in jih 
zapolniti. Obiskovalcem, ki kupijo abonma, bi lahko omogočili večjo raznolikost z 
možnostjo izbire nekaj koncertov iz dveh ali več abonmajev po njihovi želji. Lahko 
pa bi ustvarili npr. pisani abonma, kjer bi si obiskovalci lahko po želji izbrali iz 
kateregakoli abonmaja določeno število koncertov. 
 
11. S koncertnimi listi so najmanj zadovoljni abonenti zelenega abonmaja in 
neabonenti. Ti morda želijo drugačne informacije, do podrobnejših informacije bi 
lahko prišli s poglobljeno raziskavo. 
 
12. Anketiranci se pritožujejo nad dolgimi vrstami zaradi premajhne kapacitete 
bara ter kajenja ob izhodu iz dvorane. Premisliti je potrebno o posebnem prostoru 
za kadilce in predlogu anketirancev o uvedbi mobilnega bara v sprejemni dvorani. 
Anketiranci so temu pripisali srednjo pomembnost, zato ni potrebno takoj ukrepati. 
 
13. Anketiranci so z raznolikostjo načinov plačevanja trenutno zadovoljni. Ker so 
porabnikom na voljo vedno novi načini plačevanja, jim bo sčasoma potrebno 
ponuditi tudi te možnosti - npr. možnost nakupa vstopnic po internetu, kar je sedaj 
možno le s kartico CD Ivanka. Vse bolj se uveljavlja tudi nakup preko mobilnega 
telefona. 
 
Kulturne organizacije bi se lahko povezovale ne le z drugimi kulturnimi 
organizacijami, ampak tudi z organizacijami, ki se ne ukvarjajo s kulturo. Pri nas 
tak način sodelovanja še ni razvit, v tujini pa je sodelovanje različno: obiskovalec 
ima z nakupom vstopnice za gledališko predstavo zastonj javni prevoz na  
prireditev in z nje, popuste v muzejih, parkirnih hišah, gostinskih lokalih ipd. 
Kulturne organizacije bi se lahko zgledovale po konkurentih na vseh nivojih 
konkurence, ki so opisani v poglavju o izzivih kulturne organizacije.  CD bi se 
lahko nekaj naučil tudi od npr. Koloseja, ki se ukvarja s popularno kulturo. Kolosej 
nudi zastonj parkirišče, ima pestro izbiro hrane in pijače, veliko blagajn, letakov z 
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vsebino filmov, ugoden delovni čas za porabnike itd. Obstaja še veliko možnosti 
za povezovanje in učenje od kulturnih in drugih organizacij. 
 
Anketiranci so v odgovoru na odprto vprašanje na koncu vprašalnika podali svoje 
predloge in pripombe. Nekateri obiskovalci so posebej napisali, da so zadovoljni s 
koncerti in pohvalili CD. Anketiranci so podali nekaj predlogov glede prostorov v 
CD. Motijo jih sejmi v 1. preddverju in sprejemni dvorani, ker ovirajo gibanje v času 
koncertov. V dvorani jih motijo neudobni sedeži, nevzdrževanost sedežev in 
premalo prostora za noge. Nekaterim se dvorana zdi pusta, kar bi lahko izboljšali z 
aranžmaji iz cvetja. Anketiranci so nezadovoljni z neolikanostjo drugih 
obiskovalcev, pritožujejo se tudi nad slabo klimo v dvorani. Moti jih kašljanje, 
govorjenje med koncertom in zvonjenje mobitelov, kar je zaznati predvsem na 
koncertih, ki jih obišče veliko mladine, saj nekatere koncerti ne zanimajo in jim to 
pomeni le šolsko obvezo. Študenti Akademije za glasbo in Srednje glasbene in 
baletne šole želijo cenejše vstopnice za koncerte. Nekateri obiskovalci želijo 
enakomernejšo razporeditev koncertov v sezoni. 
  
Veliko je različnih predlogov glede programa koncertov. Predlogi in želje so 
naslednje: bolj pester program, manj novitet v programu, v program vključiti dela 
za orgle, čembalo, več slovenskih skladb, več manj znanih kakovostnih skladb, 
premalo je znanih, priljubljenih skladb itd. Zelo težko je ugoditi tako različnim 
okusom in željam glede programa. Menim, da bi obiskovalce bolj zadovoljili, če bi 
programe abonmajev bolj diferencirali. Osnova enega abonmaja bi lahko bila 
slovenska glasba in novitete, drugega klasična, znana dela, tretjega manj znana 
dela iz vseh obdobij ipd. Kot sem že predlagala, bi bilo smiselno, da bi abonenti 
lahko izbrali nekaj koncertov po želji iz več drugih abonmajev. Tako bi zadovoljili 
tiste, ki želijo določen program, in tiste, ki želijo mešani program. 
 
 
 

6. SKLEP 
 
 
Kulturne organizacije imajo pomembno vlogo skrbeti za visoko splošno kulturno 
raven prebivalstva. Njihova naloga je tudi ustvarjati pogoje za razvoj kulturnih 
potreb in skrbeti za razvijanje kulturnih navad. 
 
Med neprofitnim svetom visoke kulture in profitnim svetom popularne kulture 
obstaja razlika, vendar je meja med njima vse bolj zabrisana. Mnoge kulturne 
organizacije pri nas in v tujini, predvsem neprofitne, se v današnjem času 
srečujejo s problemi zmanjšanja števila obiskovalcev in drugačne strukture 
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financiranja. Ker država ni več zanesljivi vir financiranja, morajo poiskati druge 
vire, predvsem razvijati sponzorstvo in donatorstvo. V Sloveniji je način 
pridobivanja sredstev od sponzorjev slabo razvit, podjetja bi morala izdelati 
razvojno strategijo za sponzorstvo, kulturne organizacije pa zbrana sredstva 
učinkovito porabiti. Kulturne organizacije morajo poskrbeti tudi za svoje porabnike 
in jim nuditi čim bolj kakovostno storitev.  
 
Kulturna organizacija porabnikom ponuja kulturni proizvod. Kakšen je odnos 
kulturne organizacije do kulturnega proizvoda oziroma porabnikov, pa je odvisno 
od tega, s kakšno vrsto kulture se organizacija ukvarja. Kulturna organizacija, ki se 
ukvarja s popularno kulturo, lahko spremeni kulturni proizvod tako, da ustreza 
potrebam in željam porabnikov, da bi dosegla dobiček. Kulturna organizacija, ki se 
ukvarja z visoko kulturo, pa trži proizvod, kakršnega je ustvaril umetnik. Cilj ni 
dobiček, temveč neka nova raven zavedanja obiskovalcev. 
 
Izvajanje storitev je kompleksna interakcija med več elementi storitve, kar nazorno 
prikazuje servuction model. Porabnik je pri izvajanju storitve v stiku z organizacijo, 
katere vidni del za porabnika sestavljajo fizična podpora, kontaktno osebje in/ali 
izvajalci storitve, nevidni del za porabnika pa sistem notranje organiziranosti. 
Zaradi hkratne izvedbe in porabe storitev je zelo pomemben odnos med 
udeleženci pri storitvi, torej med porabniki in zaposlenimi ter med porabniki 
samimi, kar vpliva na njihovo zadovoljstvo. Porabnik z nakupom storitve prejme 
skupek koristi. Zanj je pomembna celotna vrednost, ki je razlika med vsemi 
koristmi, ki jih porabnik pričakuje od storitve, in celotnimi stroški, ki jih ima s 
storitvijo. 
 
Porabniki imajo veliko možnost izbire kulturnih dogodkov med skrajnostma - 
visoko in popularno kulturo. Visoka kultura je na neki način tudi statusni simbol in 
nikoli ni množična. Kultura različnih družbenih razredov se razlikuje glede odnosa 
do kulturnega proizvoda, umetnika in namena kulturnih prireditev. Za kulturno 
organizacijo je pomembno, da pozna, kdo so njeni sedanji in potencialni porabniki 
in kakšne so njihove želje in potrebe. Porabniki se v današnjem času zanimajo za 
različne vrste kulture. Kulturne prireditve obiskujejo različni tipi kulturnih 
porabnikov, ki imajo različne potrebe in motive za obisk. Motivi za obisk kulturnih 
prireditev so razumski in/ali emocionalni. To so lahko zanimanje za določeno zvrst 
umetnosti, izobraževanje na področju kulture, druženje, status v družbi, užitek, 
sprostitev, zabava ipd. Na oblikovanje individualne želje pogosto vplivajo dejavniki, 
na katere ponudniki kulturnih dogodkov večinoma ne morejo vplivati, saj gre za 
medsebojno delovanje procesa vzgoje, socializacije, individualizacije in okolja, na 
to vplivata predvsem družina in šola. Kulturna organizacija mora porabnikom nuditi 
prave informacije o kulturnih prireditvah ob pravem času, da se porabnik lažje 
odloči za obisk kulturne prireditve. Porabniki se v nakupnem procesu odločajo za 
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tiste storitve, ki po njihovem mnenju najbolje zadovoljijo njihove potrebe in želje. 
Zadovoljstvo obiskovalcev je odvisno od tega, v kolikšni meri so bila njihova 
pričakovanja izpolnjena. 
 
Porabniki so tisti, ki sodijo o kakovosti. V procesu ocenjevanja  kakovosti storitve 
primerjajo njihovo zaznavanje storitve z njihovimi pričakovanji. Porabniki 
ocenjujejo tehnično kakovost - kaj so prejeli z izvedbo storitve in funkcionalno 
kakovost - način, kako je bila storitev izvedena. Kulturne storitve temeljijo na 
izkustveni kakovosti, značilno zanje je, da je kakovost bolj subjektivna kot 
objektivna. Kakovost je zadovoljiva, ko zaznavanje storitve ustreza pričakovanjem. 
Ko so pričakovanja presežena, porabnik zazna storitev kot zelo kakovostno, ko 
pričakovanja niso izpolnjena, porabnik oceni storitev kot slabo. 
 
Porabniki kakovost storitev ocenjujejo tako, da primerjajo raven storitve, ki jo 
prejmejo z želeno in z zadostno storitvijo. Zadovoljstvo pa ocenjujejo tako, da 
primerjajo predvideno storitev s tem, kar so dejansko prejeli. Zadovoljstvo je zelo 
subjektivno. Porabnika, ki sta prejela enako storitev, jo bosta različno ovrednotila. 
Če so pričakovanja porabnika izpolnjena ali še bolje, presežena, je porabnik 
zadovoljen, če pričakovanja niso izpolnjena, je nezadovoljen. Pričakovanja 
porabnikov se spreminjajo, zato je za kulturne organizacije pomembno, da 
poznajo njihova pričakovanja in dejavnike, ki nanje vplivajo, saj jim le tako lahko 
ponudijo storitev, s katero bodo zadovoljni. Zadovoljni porabniki pogosto postanejo 
zvesti porabniki, zvesti porabniki pa niso nujno tudi zadovoljni. 
 
Kakovost in zadovoljstvo sta med seboj tesno povezana, vendar različna pojma. 
Kakovost storitve porabnik zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo 
emocionalno. Kakovost je bolj dolgoročen pojem, nanaša se na skupno oceno več 
soočenj s storitvijo, je bolj splošna ocena storitve, zadovoljstvo pa je bolj 
kratkoročen pojem, ki se nanaša na določeno izkušnjo s storitvijo. Za zaznavanje 
kakovosti ni potrebna izkušnja s storitvijo oziroma izvajalcem, zadovoljstvo pa je 
za razliko od kakovosti popolnoma izkustveno. 
 
Merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva na področju kulture je zelo težko, saj je 
izkušnja pri kulturnih storitvah zelo subjektivna. Za zaznavanje je kritično vsako 
soočenje s storitvijo. Zaznavanja temeljijo na delovanju čutov, oblikovanje 
pričakovanj pa je odvisno tudi od izkušenj in znanja porabnika. 
 
Globalizacija je približala kulture po vsem svetu in porabnikom omogočila večjo 
izbiro kulturnih in zabavnih prireditev. Zavedati se moramo, da konkurenca 
kulturnim organizacijam niso le kulturne organizacije, ki delujejo na podobnem 
področju ali na širšem področju kulture, temveč tudi drugi ponudniki na področju 
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izrabe prostega časa. Kulturne organizacije bi lahko z njimi uspešno sodelovale in 
s tem porabnikom ponudile boljše storitve. 
 
Kulturne organizacije pri nas in v tujini se srečujejo s problemi zmanjšanja števila 
obiskovalcev na koncertih resne glasbe. Za kulturne organizacije je nujno, da 
poznajo svoje obiskovalce, da vedo kakšne so njihove potrebe in želje. Spremljati 
morajo njihovo zadovoljstvo s storitvami, saj le to vpliva na sodelovanje v 
prihodnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti, kdo so obiskovalci koncertov resne 
glasbe in kako so zadovoljni s storitvami v CD, kje so šibka področja, ki bi jih bilo 
treba izboljšati. V raziskavi sem uporabila metodo merjenja zadovoljstva na 
podlagi vprašalnika. Anketirala sem obiskovalce na abonmajskih koncertih resne 
glasbe v CD. 
 
Rezultati raziskave kažejo, da je približno dve tretjini obiskovalcev koncertov resne 
glasbe žensk, približno tretjina je moških. Večinoma so starejši, povprečna starost 
je 50 let. Večina jih prihaja iz Ljubljane in okolice do 30 km. So zelo izobraženi, 
več kot polovica jih ima tudi neko glasbeno izobrazbo in imajo nadpovprečni 
mesečni neto osebni dohodek. Struktura obiskovalcev je skladna z rezultati drugih 
raziskav, ki sem jih omenila v  teoretičnim delu. 
 
Od anketirancev sem želela izvedeti, zakaj nimajo več abonmaja. Glavni razlogi, ki 
so jih navedli, so časovna stiska, ker raje izberejo posamezne koncerte, slab 
program, previsoke cene in osebni razlogi. Za abonma pa bi se odločili v primeru 
boljšega programa, bolj kakovostnih izvajalcev, solistov, možne izbire koncertov iz 
več abonmajev, cenejših abonmajev. Razloge obiskovalcev za prekinitev 
abonmaja in motivi za nakup abonmaja bi lahko bili predmet poglobljene 
raziskave. 
 
Raziskala  sem še vire informacij za obiskovalce in njihovo splošno zadovoljstvo  
ter zadovoljstvo s posameznimi značilnostmi te specifične kulturne storitve. 
Rezultati raziskave kažejo, da anketiranci dobivajo največ informacij o koncertih v 
mesečnem koledarju prireditev v Delu, dnevnih časopisih in letni programski 
knjižici. Internet je kot vir informacij za tovrstne kulturne prireditve še slabo 
uporabljan. Iz raziskave je razvidno, da je splošno zadovoljstvo precej visoko, saj 
je 90 % anketirancev na splošno zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s koncerti 
resne glasbe. Anketiranci so ocenjevali zadovoljstvo in pomembnost posameznih 
dejavnikov storitev. Vrednost indeksa zadovoljstva (73) kaže, da obiskovalci niso 
popolnoma zadovoljni in da lahko CD še marsikaj stori, da bodo njihovi obiskovalci 
zelo zadovoljni. Indeks je smiselno spremljati dolgoročno v določenih časovnih 
presledkih, saj s primerjavo indeksa s prejšnjimi obdobji dobimo povratne 
informacije o učinkovitosti ukrepov za zvišanje zadovoljstva. 
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Rezultati raziskave kažejo, da so neabonenti manj zadovoljni z dejavniki, ki se 
nanašajo na Informacijsko središče (blagajno) CD kot abonenti. V zadovoljstvu z 
dejavniki, ki se nanašajo na kakovost koncertov, so anketiranci precej enotni, v 
zadovoljstvu s splošnimi značilnostmi se precej razlikujejo. Anketiranci so najbolj 
zadovoljni s prijaznostjo hostes, uro začetka koncertov in termini koncertov. 
Najmanj zadovoljni so s cenami vstopnic oz. abonmajev, zagotovljenim parkirnim 
prostorom in čakalno dobo za nakup vstopnic. Pri teh dejavnikih obstaja tudi  
največji razkorak med ocenami zadovoljstva in pomembnosti. 
 
Na podlagi raziskave sem podala predloge za izboljšanje obiska koncertov resne 
glasbe. Pri oblikovanju predlogov za izboljšave sem uporabila matriko  
zadovoljstva/pomembnosti. V kritično levo zgornje polje se je uvrstila večina 
dejavnikov, ki se nanašajo na osebje: prijaznost in informiranost osebja v 
Informacijskem središču, čakalna doba za nakup vstopnic, hitrost garderobne 
postrežbe in informiranost hostes. Kritično področje so tudi cene vstopnic oz. 
abonmajev in zagotovljen parkirni prostor. Tem dejavnikom je potrebno posvetiti 
največ pozornosti, vendar tudi drugih področij ne smemo zanemarjati. V zgornje 
desno polje so se uvrstili vsi dejavniki, ki se nanašajo na kakovost koncertov in še 
nekateri drugi. Organizacija mora stremeti k čim večji kakovosti storitev in 
popolnemu porabnikovemu zadovoljstvu, zato je potrebno te dejavnike ohranjati in 
še naprej izboljševati. V nadaljevanju predstavljam pomembnejše predloge: 
1. Kulturne organizacije se srečujejo z upadanjem obiska na koncertih resne 
glasbe. Starostna struktura obiskovalcev kaže, da te koncerte obiskujejo večinoma 
starejši ljudje. Potrebno je poskrbeti za čim večje zadovoljstvo sedanjih 
obiskovalcev in motivirati predvsem mlajše za obisk teh koncertov. Glasbo jim je 
treba predstaviti na njim razumljiv način in jo povezati z drugimi vsebinami. 
2. Kritična je večina značilnosti, nanašajoča se na osebje, ki je stična točka med 
obiskovalci in CD in je zato izrednega pomena za zadovoljstvo obiskovalcev. 
Osebje je potrebno motivirati in neprestano izobraževati na področju odnosov s 
porabniki. Z usposabljanjem osebja je možno zmanjšati čakalno dobo za nakup 
vstopnic in povečati dostopnost informacij po telefonu. Anketiranci so zadovoljni s 
prijaznostjo hostes, manj z njihovo informiranostjo. Hostese je potrebno 
vzpodbujati, da same posredujejo vprašanja in probleme obiskovalcev, ki jih je 
potrebno z odgovornimi sproti reševati. Potrebno je preučiti razloge za prepočasno 
garderobno postrežbo in ustrezno ukrepati. 
3. S ceno vstopnic oziroma abonmajev anketiranci niso zadovoljni. Popust pri 
nakupu vstopnic v zadnjem hipu bi prinesel koristi obiskovalcem in CD. Anketiranci 
so podali precej predlogov glede cen in popustov, ki se že izvajajo, kar kaže na to, 
da je potrebno obiskovalce o določenih stvareh bolje obveščati.  
4. CD mora skrbeti za to, da obiskovalcem nudi čim višjo kakovost koncertov, 
raznolikost izvajalcev in vsebinsko raznolikost programa. Programe je potrebno 
izboljšati in pri tem upoštevati želje obiskovalcev. Vsebinsko je smiselno programe 
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bolj diferencirati, saj bi tako lahko zadovoljili širši krog obiskovalcev. Večjo 
raznolikost programa je mogoče zagotoviti z možnostjo izbire nekaj koncertov iz 
dveh ali več abonmajev po želji obiskovalcev.  
5. Nezadovoljstvo s parkirnim prostorom se nanaša na gnečo pri dostopu na 
parkirišče, ceno in zamudno plačevanje parkirnine. S parkirno hišo se je potrebno 
dogovoriti za ugodnejše cene in hitrejši način plačevanja za obiskovalce CD. 
Možnost je uvedba kartic, ki veljajo za abonma ali vstopnico in hkrati za parkirnino, 
ki je lahko (po želji abonenta) že vključena v ceno abonmaja oz. vstopnice. 
6. Za boljšo orientacijo neabonentov je potrebno pregledati jasnost usmerjevalnih 
oznak v CD. 
7. Premisliti je potrebno o posebnem prostoru za kadilce in uvedbi mobilnega bara 
v sprejemni dvorani. 
8. Raznolikost načinov plačevanja je potrebno ohranjati in obiskovalcem nuditi 
sodobne načine nakupa vstopnic (po internetu, preko mobilnega telefona itd.) 
 
Kulturne organizacije bi morale razširiti svoje področje delovanja in se povezati ne 
le z drugimi kulturnimi organizacijami, ampak tudi z organizacijami, ki se ne 
ukvarjajo s kulturo. Obstaja veliko možnosti sodelovanja npr. na področju javnega 
prevoza, popustov v drugih kulturnih organizacijah, parkirnih hišah, gostinskih 
lokalih ipd., s čimer bi bolje zadovoljili potrebe porabnikov in povečali njihovo 
zadovoljstvo. Dolgoročno zadovoljstvo porabnikov je osnova za doseganje 
zvestobe porabnikov. Le organizacija, ki bo imela zadovoljne porabnike, bo tudi 
uspešna. 
 
Na koncu na podlagi dosedanjih izkušenj podajam še nekaj smernic za nadaljnje 
delo. 
 
Prihodnje raziskovalne napore bi bilo smiselno usmeriti v nadaljnji razvoj 
raziskovalnih metod merjenja zadovoljstva porabnikov na področju kulture, ki naj 
bi omogočale pridobivanje čim bolj realnih podatkov o zadovoljstvu obiskovalcev. 
Natančneje bi bilo potrebno raziskati dejavnike, ki vplivajo na pričakovanja, 
zaznavanja in zadovoljstvo porabnikov na področju specifičnih storitev v kulturi. 
 
Priporočljivo je ponoviti merjenje zadovoljstva obiskovalcev čez nekaj časa 
oziroma v določenih časovnih presledkih, kar bi omogočilo primerjavo rezultatov s 
prejšnjimi raziskavami in povratno informacijo o tem, ali so bili uvedeni ukrepi za 
izboljšanje poslovanja učinkoviti. Koristna je tudi primerjava takšnih raziskav s 
podobnimi raziskavami konkurentov. 
 
Kulturne organizacije morajo porabnikom nuditi čim bolj kakovostne storitve in 
poskrbeti, da bodo porabniki s storitvami zelo zadovoljni, saj je zadovoljstvo 
porabnikov pogoj za uspešno delovanje organizacije. 
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Priloga 1: Vprašalnik o zadovoljstvu  
 
Spoštovana obiskovalka/obiskovalec koncertov! 
V Cankarjevem domu želimo še izboljšati kakovost storitev. Vprašalnik pred vami 
je del magistrske naloge na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vaša mnenja in 
predlogi nam bodo pomagali čim bolj približati se vašim željam in potrebam. 
Vljudno vas prosimo, da si vzamete čas in izpolnite anonimen vprašalnik. 
Izpolnjenega, prosimo, oddajte v eno od za to namenjenih skrinjic pri izhodih iz 
dvorane. Če nocoj ne utegnete, vas prosimo, da izpolnjen vprašalnik oddaste do 
6. 2. 2002 v Informacijskem središču (blagajni) Cankarjevega doma ali ga pošljete 
po pošti (stroške poštnine krije Cankarjev dom). 
 
 

Breda Pečovnik    Urška Čepulič 
vodja oddelka za stike z javnostjo  študentka magistrskega študija 
 
 
1. Ali ste v sezoni 2001/02 abonent/ka katerega od abonmajev resne glasbe? 
Prosimo, ustrezno obkrožite (mogočih je več odgovorov). 
zlati         srebrni         zeleni         modri 1 ali 2         oranžni 1 ali 2         ne 
 
2. a) Ali ste bili kdaj v preteklosti abonent/ka katerega od abonmajev resne 
glasbe? Prosimo, ustrezno obkrožite. 
zlati         srebrni         zeleni         modri 1 ali 2         oranžni 1 ali 2         ne 
 
b) Če ste bili v preteklosti abonent/ka in sedaj niste več, prosimo, utemeljite, zakaj 
ste se odločili za nakup vstopnice za posamezni koncert in ne abonma? 
 
 
c) V katerem primeru bi se odločili za nakup abonmaja koncertov resne glasbe? 
 
  
3. Ali nameravate v sezoni 2002/03 postati abonent/ka katerega od abonmajev 
resne glasbe? Prosimo, ustrezno obkrožite. 
zlati      srebrni      zeleni      modri 1 ali 2      oranžni 1 ali 2      ne      ne vem 
 
4. Kolikokrat ste v zadnjem letu obiskali koncerte resne glasbe (poleg vašega 
abonmaja, če ste abonent/ka)? Prosimo, ustrezno obkrožite. 
  
a)  do 2-krat   b)  3- do 5-krat 
c)  6- do 8-krat  d)  več kot 8-krat 
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 5. Kje dobivate informacije o koncertih? Prosimo, ustrezno obkrožite (mogočih je 
več odgovorov).  
a)  v Cankarjevem domu    b)  v letni programski knjižici 
c)  v mesečnem koledarju prireditev v Delu d)  v dnevnih časopisih  
e)  po radiu      f)   na teletekstu TV Slovenija  
g)  na internetu     h)  s plakatov 
i)    od prijateljev in znancev   j)   drugo (prosimo, napišite)_____  
 
6. Kako ste na splošno zadovoljni s koncerti resne glasbe? Prosimo, ocenite od 1 
do 5 in ustrezno obkrožite. 

1        2   3       4       5 
zelo nezadovoljen    nezadovoljen    srednje zadovoljen    zadovoljen    zelo zadovoljen  
  
7. Prosimo, da v prvem stolpcu na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste 
ZADOVOLJNI  z dejavniki, navedenimi v tabelah A, B in C. Ocene od 1 do 5 
pomenijo:  
1–zelo nezadovoljen     2–nezadovoljen     3–srednje zadovoljen     4–zadovoljen     5–zelo zadovoljen 
 
Prosimo, da v drugem stolpcu na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako POMEMBNI so 
za vas dejavniki, navedeni v tabelah A, B in C. Ocene od 1 do 5 pomenijo: 
1–zelo nepomembno    2–nepomembno    3–srednje pomembno    4–pomembno    5–zelo pomembno 
 
          ZADOVOLJSTVO   POMEMBNOST 
7.Aa Načini obveščanja o koncertih    1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Ab  Dostopnost informacij po telefonu 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Ac Cene vstopnic oziroma abonmajev 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Ad Raznolikost načinov plačevanja vstopnic oziroma 

abonmajev 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

7.Ae Prijaznost osebja v Informacijskem središču (blagajni) 
CD 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

7.Af Informiranost osebja v Informacijskem središču 
(blagajni) CD 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

7.Ag Čakalna doba za nakup vstopnic v Informacijskem 
središču (blagajni) CD   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
7.Ba Kakovost izvedbe koncertov 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Bb Raznolikost izvajalcev 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Bc Vsebinska raznolikost programa 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Bd Vsebina koncertnih listov 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
7.Ca Termini koncertov (dan v tednu) 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Cb Ura začetka koncertov 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Cc Zagotovljen parkirni prostor    1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Cd Jasnost usmerjevalnih oznak, ki vodijo do dvorane, 

sedežev 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

7.Ce Hitrost garderobne postrežbe 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Cf Prijaznost hostes 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Cg Informiranost hostes 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Ch Kakovost strežbe v baru 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
7.Ci Predlogi, pripombe:   
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Prosimo vas še za nekaj podatkov, ki nam bodo pomagali približati ponudbo 
posameznim skupinam obiskovalcev. (Prosimo, ustrezno obkrožite.) 
8. Spol  a) moški  b) ženski    9. Letnica rojstva ______    10. Kraj bivanja _______ 
  
11. Dokončana izobrazba  
a) osnovna b) poklicna c) srednja  d) višja ali visoka e) več kot visoka  
 
12. Glasbena izobrazba 
a) nižja b) srednja c) višja ali visoka d) več kot visoka  
e) glasbena izobrazba zunaj javnih glasbenih institucij    f) nimam glasbene izobrazbe 
  
13. Mesečni neto osebni dohodek  
a)   do 99.999 SIT                      c)   od 200.000 do 299.999 SIT     
b)   od 100.000 do 199.999 SIT           d)   300.000 SIT in več  
 
Vaši predlogi in pripombe: ____________________________________________ 
 
Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik. S tem boste 
pripomogli k izboljšanju naših storitev. 
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Priloga 2: Struktura virov financiranja v Cankarjevem domu 

leto 
prorač. prih. 

(%) 
nepror.,lastni prih. 

(%)  
1990 70 30 
1991 51 49 
1992 58 42 
1993 59 41 
1994 57 43 
1995 57 43 
1996 52 48 
1997 48 52 
1998 46 54 
1999 51 49 
2000 49 51 
 
Vir: 20 × 365 : spominski zbornik Cankarjevega doma ob 20-letnici, 2000, str. 215. 
 
Priloga 3: Frekvenčna tabela za spol anketirancev 

    Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni moški 201 31,8 32,3 32,3 
  ženski 421 66,6 67,7 100,0 
  Skupaj 622 98,4 100,0   

Manjkajoči brez odg. 10 1,6     
Skupaj   632 100,0     

 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 4: Frekvenčna tabela za starost anketirancev 

      Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativn
i odstotek

Veljavni do 30 let   105 16,6 16,8 16,8 
  31-40 let   75 11,9 12,0 28,8 
  41-50 let   80 12,7 12,8 41,6 
  51-60 let   160 25,3 25,6 67,2 
  61-70 let   135 21,4 21,6 88,8 

  71 in več let 70 11,1 11,2 100,0 
  Skupaj   625 98,9 100,0   
Manjkajoči brez odg.   7 1,1     

Skupaj     632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 5: Frekvenčna tabela za kraj bivanja anketirancev 

        Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni Ljubljana z okolico do 30 km 559 88,4 89,2 89,2 
  več kot 30 km iz Ljubljane 68 10,8 10,8 100,0 
  Skupaj     627 99,2 100,0   

Manjkajoči brez odg.     5 0,8     
Skupaj       632 100,0     

 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 6: Frekvenčna tabela za izobrazbo anketirancev 

      Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni osnovna  13 2,1 2,1 2,1 
  srednja   107 16,9 17,0 19,1 
  višja ali visoka 366 57,9 58,3 77,4 
  več kot visoka 142 22,5 22,6 100,0 
  Skupaj   628 99,4 100,0   
Manjkajoči brez odg.   4 0,6     

Skupaj     632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 7: Frekvenčna tabela za glasbeno izobrazbo anketirancev 

        Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni nižja     163 25,8 27,1 27,1 
  srednja     81 12,8 13,5 40,6 
  višja ali visoka   41 6,5 6,8 47,4 
  več kot visoka   6 0,9 1,0 48,4 
  zunaj javnih gl. institucij 56 8,9 9,3 57,7 

  nimam glasbene izobrazbe 254 40,2 42,3 100,0 
  Skupaj     601 95,1 100,0   
Manjkajoči brez odg.     31 4,9     

Skupaj       632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 8: Frekvenčna tabela za mesečni neto osebni dohodek anketirancev 

        Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni do 99.999 SIT   59 9,3 10,1 10,1 
  100.000-199.999 SIT 265 41,9 45,2 55,3 
  200.000-299.999 SIT 170 26,9 29,0 84,3 
  300.000 SIT in več   92 14,6 15,7 100,0 
  Skupaj     586 92,7 100,0   
Manjkajoči brez odg.     46 7,3     

Skupaj       632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 9: Katere abonmaje imajo anketiranci 

  
pret. leta 

(%) 
01/02 
(%) 

02/03 
(%) 

zlati   21,0 20,3 24,8 
srebrni   16,2 10,0 11,3 
zeleni   17,8 10,3 9,1 
modri 1 ali 2 46,5 36,1 35,7 
oranžni 1 ali 2 50,9 49,7 47,5 
neabonenti   12,7 13,0 5,2 
ne ve       9,9 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 10: Spol anketirancev-po abonmajih 

spol 
zlati 
(%) 

 srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti 
(%) 

moški 36,5 25,0 35,4 30,4 34,2 28,4 
ženski 63,5 75,0 64,6 69,6 65,8 71,6 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 11: Starost anketirancev-po abonmajih 

starost 
zlati 
(%) 

 srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti
(%) 

do 30 let 3,2 17,4 23,4 10,0 14,3 42,0 
31-40 let 11,3 8,7 6,4 10,8 12,4 18,5 
41-50 let 21,0 17,4 8,5 19,2 7,3 13,6 
51-60 let 32,3 30,4 10,6 24,6 29,0 17,3 
61-70 let 19,4 15,2 40,4 23,8 22,8 8,6 
71 let in 
več 12,9 10,9 10,6 11,5 14,3 0,0 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 12: Kraj bivanja anketirancev-po abonmajih 

kraj bivanja 
zlati 
(%) 

srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti
(%) 

Lj. z okolico do 30 km 82,0 80,9 89,4 90,8 93,5 82,9 
več kot 30 km iz Lj. 18,0 19,1 10,6 9,2 6,5 17,1 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 13: Izobrazba anketirancev-po abonmajih 

izobrazba   
zlati 
(%) 

srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti
(%) 

osnovna  0,0 2,1 2,1 1,6 1,2 7,3 
srednja   8,1 14,6 22,9 21,9 15,4 19,5 
višja ali visoka 64,5 64,6 62,5 57,8 56,9 52,4 
več kot visoka 27,4 18,8 12,5 18,8 26,5 20,7 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 14: Glasbena izobrazba anketirancev-po abonmajih 

glasbena izobrazba 
zlati 
(%) 

srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti
(%) 

nižja 23,3 31,8 15,2 31,7 26,7 28,2 
srednja 16,7 15,9 17,4 13,5 13,0 9,0 
višja ali visoka 6,7 13,6 8,7 2,4 6,5 10,3 
več kot visoka 5,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 
zunaj javnih gl. institucij 11,7 9,1 10,9 8,7 10,1 5,1 
nimam gl. izobrazbe 36,7 29,5 47,8 43,7 43,3 44,9 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 15: Mesečni neto osebni dohodek anketirancev-po abonmajih 
meseč. neto oseb. 
doh. 

zlati 
(%) 

srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti
(%) 

do 99.999 SIT 4,8 14,0 16,3 6,5 21,4 10,1 
100.000-199.999 SIT   38,7 37,2 51,2 44,7 40,0 45,2 
200.000-299.999 SIT 33,9 30,2 32,6 35,8 24,3 29,0 
300.000 SIT in več 22,6 18,6 0,0 13,0 14,3 15,7 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 16: Zakaj anketiranci nimajo več abonmaja 

  (%) 
časovna stiska   7,4 
izbira posam. konc.   6,4 
slab program   3,9 
previsoka cena   3,9 
osebni razlogi   3,4 
fleksibilnost  1,5 
drugo  8,9 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 17: V katerem primeru bi se odločili za nakup abonmaja 

   (%) 
boljši program     13,8 
bolj kakovostni izvajalci, solisti   10,3 
možna izbira konc. iz več abon.   6,9 
nižja cena abon.     6,9 
drugo     44,6 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 18: Frekvenčna tabela za pogostost obiska koncertov resne glasbe 

      Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni do 2-krat   263 41,6 44,1 44,1 
  3 do 5-krat 193 30,5 32,3 76,4 
  6 do 8-krat 49 7,8 8,2 84,6 
  več kot 8-krat 92 14,6 15,4 100,0 
  Skupaj   597 94,5 100,0   
Manjkajoči brez odg.   35 5,5     

Skupaj     632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
Priloga 19: Pogostost obiska koncertov resne glasbe-po abonmajih 
  

  
zlati 
(%) 

srebrni 
(%) 

zeleni 
(%) 

modri 
(%) 

oranžni 
(%) 

neabonenti 
(%) 

do 2-krat   38,7 39,6 51,2 47,5 51,2 19,2 
3 do 5-krat 35,5 39,6 31,7 29,7 28,0 43,6 
6 do 8-krat 9,7 8,3 4,9 5,1 6,8 17,9 
več kot 8-krat 16,1 12,5 12,2 17,8 14,0 19,2 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 20: Kje dobivajo informacije o koncertih 

  (%) 
v Cankarjevem domu    29,1 
v letni programski knjižici  51,6 
v mesečnem koledarju prireditev v Delu 63,3 
v dnevnih časopisih   57,8 
po radiu     20,7 
na teletekstu TV Slovenija  5,5 
na internetu    13,1 
s plakatov     21,5 
od prijateljev in znancev  24,5 
drugo     3,6 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 21: Kje dobivajo informacije o koncertih-po spolu 

spol   

1 
 CD 
(%) 

2 
 letna 
knj. 
(%) 

3 
 mes. 
kol. 
(%) 

4  
časopis

(%) 

5 
 radio 
(%) 

6  
teletekst

(%) 

7 
 internet

(%) 

8 
 plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10  
ostalo 
(%) 

moški   28,9 52,2 56,7 58,7 17,4 5,0 16,9 17,4 18,9 4,0 
ženski   29,2 51,3 66,3 56,5 22,6 5,5 11,6 23,8 27,6 3,6 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 22: Kje dobivajo informacije o koncertih-po starosti 

starost 
  

1  
CD 
(%) 

2  
letna 
knj. 
(%) 

3 
 mes. 
kol. 
(%) 

4 
 časopis

(%) 

5 
 radio 
(%) 

6  
teletekst

(%) 

7  
internet

(%) 

8 
 plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10  
ostalo 
(%) 

do 30 let 32,4 45,7 60,0 52,4 17,1 4,8 18,1 42,9 36,2 4,8 
31-40 let 24,0 56,0 58,7 61,3 12,0 9,3 32,0 20,0 28,0 2,7 
41-50 let 43,8 43,8 80,0 55,0 23,8 5,0 20,0 28,8 27,5 3,8 
51-60 let 26,9 45,6 69,4 60,0 25,0 5,0 8,8 18,8 25,0 1,9 
61-70 let 26,7 55,6 57,8 59,3 25,2 6,7 6,7 13,3 17,0 7,4 
71 let in več 22,9 71,4 48,6 55,7 15,7 2,9 1,4 7,1 11,4 0,0 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 23: Kje dobivajo informacije o koncertih-po kraju bivanja 

kraj bivanja  1 
 CD 
(%) 

2  
letna 
knj. 
(%) 

3  
mes. 
kol. 
(%) 

4 
 časopis

(%) 

5  
radio 
(%) 

6 
teletekst

(%) 

7 
internet

(%) 

8  
plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10 
 ostalo 

(%) 
Lj. z okolico  
do 30 km 29,9 51,0 63,9 58,0 20,6 4,8 12,5 21,8 24,5 3,2 

več kot 30 km 
iz Lj. 22,1 54,4 55,9 55,9 23,5 11,8 19,1 20,6 23,5 7,4 

 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 24: Kje dobivajo informacije o koncertih-po izobrazbi 

izobrazba 
  

1  
CD 
(%) 

2  
letna knj. 

(%) 

3 
mes. kol.

(%) 

4  
časopis

(%) 

5 
 radio 
(%) 

6 
teleteks

t 
(%) 

7 
 internet

(%) 

8  
plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10  
ostalo 
(%) 

osnovna  7,7 38,5 30,8 53,8 15,4 0,0 15,4 46,2 30,8 7,7 
srednja  37,4 55,1 56,1 52,3 21,5 8,4 8,4 22,4 21,5 4,7 
višja ali visoka 29,0 51,1 66,4 58,5 21,9 6,0 13,7 20,2 23,8 3,0 
več kot visoka 24,6 51,4 63,4 60,6 18,3 2,8 15,5 21,8 26,8 3,5 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 25: Kje dobivajo informacije o koncertih-po glasbeni izobrazbi 

glasbena 
izobrazba   

1 
 CD 
(%) 

2  
letna knj. 

(%) 

3 
mes. kol.

(%) 

4 
časopis

(%) 

5 
 radio 
(%) 

6 
teletekst

(%) 

7 
internet

(%) 

8 
 plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10  
ostalo
(%) 

nižja     31,3 48,5 64,4 58,9 20,2 5,5 14,1 25,8 20,9 3,7 
srednja     27,2 56,8 69,1 60,5 22,2 4,9 6,2 25,9 28,4 3,7 
višja ali visoka   34,1 68,3 51,2 65,9 31,7 12,2 4,9 36,6 29,3 7,3 
več kot visoka   33,3 50,0 50,0 83,3 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 
zunaj javnih gl. 
institucij 26,8 66,1 57,1 48,2 16,1 3,6 12,5 14,3 8,9 3,6 

nimam gl. 
izobrazbe   28,7 46,5 65,4 55,5 19,7 5,1 17,7 17,3 28,3 2,8 

 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 26: Kje dobivajo informacije o koncertih-po mesečnem neto osebnem 
dohodku 

mesečni neto osebni 
dohodek 

1  
CD 
(%) 

2  
letna knj.

(%) 

3 
mes. 
kol. 
(%) 

4  
časopis

(%) 

5 
radio
(%) 

6  
teleteks

t 
(%) 

7 
internet 

(%) 

8  
plakati 

(%) 

9 
prijatelji 

(%) 

10  
ostalo
(%) 

do 99.999 SIT 45,8 54,2 64,4 52,5 22,0 10,2 15,3 40,7 28,8 3,4 
100.000-199.999 SIT 27,5 55,5 61,5 55,5 22,3 6,4 9,1 18,9 22,3 4,2 
200.000-299.999 SIT 25,3 48,8 64,1 58,8 20,0 4,1 21,2 16,5 24,1 2,9 
300.000 SIT in več 32,6 41,3 69,6 64,1 17,4 4,3 12,0 20,7 28,3 3,3 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 27: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe 

N veljavni 614 
  manjkajoči 18 
sred. vred   4,17 
stan. odkl.   0,68 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 28: Frekvenčna tabela za splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe 

      Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni zelo nezadovoljen 7 1,1 1,1 1,1 
  nezadovoljen 1 0,2 0,2 1,3 
  srednje zadovoljen 52 8,2 8,5 9,8 
  zadovoljen 375 59,3 61,1 70,8 
  zelo zadovoljen 179 28,3 29,2 100,00 
  Skupaj   614 97,2 100,0   
Manjkajoči brez odg.   18 2,8     

Skupaj     632 100,0     
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 29: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe-po abonmajih 

  (%) 
zlati   4,16 
srebrni   4,13 
zeleni   4,09 
modri   4,13 
oranžni   4,23 
neabonenti 4,11 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 30: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po spolu 

spol   
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
moški   2,0 0,0 10,2 62,2 25,5 
ženski   0,7 0,2 7,3 60,4 31,3 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 31. Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po starosti 

starost   
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
do 30 let   0,0 0,0 15,7 59,8 24,5 
31-40 let   0,0 0,0 4,1 70,3 25,7 
41-50 let   1,3 1,3 6,4 67,9 23,1 
51-60 let   1,9 0,0 9,1 59,7 29,2 
61-70 let   0,7 0,0 8,2 55,2 35,8 
71 let in več 3,0 0,0 3,0 58,2 35,8 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 32: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po kraju bivanja 

kraj bivanja   
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
Lj. z okolico do 30 km 1,3 0,2 8,50 61,5 28,5 
več kot 30 km iz Lj.   0,0 0,0 9,0 56,7 34,3 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 33: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po izobrazbi 

izobrazba     
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
osnovna   0,0 0,0 15,4 53,8 30,8 
srednja     0,0 1,0 10,7 58,3 30,1 
višja ali visoka   1,7 0,0 8,4 59,8 30,2 
več kot visoka   0,7 0,0 6,6 66,9 25,7 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 34: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po glasbeni izobrazbi 

glasbena izobrazba   
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
nižja     0,6 0,6 7,5 62,1 29,2 
srednja     1,3 0,0 12,7 58,2 27,8 
višja ali visoka   2,7 0,0 10,8 54,1 32,4 
več kot visoka   0,0 0,0 16,7 50,0 33,3 
zunaj javnih gl. institucij 2,0 0,0 11,8 68,6 17,6 
nimam gl. izobrazbe   0,8 0,0 7,2 61,6 30,4 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 

Priloga 35: Splošno zadovoljstvo s koncerti resne glasbe (posamezne ocene 
anketirancev)-po mesečnem neto osebnem dohodku 

mesečni neto osebni dohodek 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
do 99.999 SIT   0,0 0,0 10,5 63,2 26,3 
100.000-199.999 SIT 0,8 0,4 7,7 60,4 30,8 
200.000-299.999 SIT 2,4 0,0 7,9 62,8 26,8 
300.000 SIT in več   1,1 0,0 7,8 62,2 28,9 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 36: Zadovoljstvo z dejavniki in pomembnost dejavnikov za anketirance 

  ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST 

   
veljavni

(N) 
manjkaj

(N) 
zadov 

(sr.vred.) st. odkl veljavni
(N) 

manjkaj 
(N) 

pomem 
(sr.vred.) st. odkl

Aa načini obveščanja o koncertih 598 34 4,04 0,83 580 52 4,36 0,87 
Ab dostopnost informacij po tel. 514 118 3,39 1,02 538 94 3,85 1,14 
Ac cene vstopnic oz. abonmajev 602 30 3,28 0,98 578 54 4,21 0,88 

Ad raznolikost načinov 
plačevanja  567 65 4,06 0,88 553 79 3,97 1,09 

Ae prijaznost osebja v IS 580 52 4,00 0,95 563 69 4,45 0,76 
Af informiranost osebja v IS 552 80 3,98 0,88 547 85 4,50 0,77 

Ag čakalna doba za nakup 
vstopnic 534 98 3,38 1,01 528 104 4,06 0,91 

Ba kakovost izvedbe koncertov 623 9 4,23 0,67 601 31 4,79 0,46 
Bb raznolikost izvajalcev  624 8 4,21 0,76 596 36 4,47 0,68 

Bc vsebinska raznolikost 
programa 621 11 4,04 0,81 599 33 4,49 0,71 

Bd vsebina koncertnih listov 624 8 4,20 0,84 600 32 4,24 0,85 

Ca termini koncertov (dan v 
tednu) 615 17 4,35 0,72 594 38 4,27 0,88 

Cb ura začetka koncertov 619 13 4,38 0,76 595 37 4,32 0,78 
Cc zagotovljen parkirni prostor 575 57 3,34 1,30 569 63 4,25 1,13 
Cd jasnost usmerjevalnih oznak 607 25 4,08 0,92 579 53 4,04 0,97 
Ce hitrost garderobne postrežbe 614 18 3,68 1,06 586 46 4,04 0,94 
Cf prijaznost hostes 620 12 4,45 0,70 589 43 4,31 0,79 
Cg informiranost hostes 568 64 3,91 0,86 555 77 4,07 0,96 
Ch kakovost strežbe v baru 463 169 3,39 1,06 472 160 3,51 1,19 

 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 37: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na Informacijsko središče CD 
(A)-po abonmajih 

ZADOVOLJSTVO A               
    Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag 
zeleni sred. vred. 3,93 3,49 3,46 4,21 4,29 4,02 3,64 
  N 43 37 46 43 45 42 39 
  stan. odkl. 0,83 0,96 1,05 0,83 0,76 1,00 1,06 
srebrni sred. vred. 3,83 3,34 3,28 4,14 3,72 4,02 2,70 
  N 46 44 47 44 47 46 44 
  stan. odkl. 1,00 1,18 0,95 0,80 1,08 0,86 1,05 
oranžni sred. vred. 4,02 3,36 3,32 3,99 3,98 3,98 3,36 
  N 244 201 245 225 231 217 210 
  stan. odkl. 0,82 1,02 1,00 0,87 0,92 86,00 0,96 
zlati sred. vred. 4,38 3,59 3,15 4,03 3,88 4,02 3,44 
  N 60 56 60 59 60 59 57 
  stan. odkl. 0,76 0,97 0,88 0,96 0,99 0,90 1,07 
modri sred. vred. 4,03 3,40 3,40 4,18 4,19 4,00 3,63 
  N 125 104 126 119 118 111 106 
  stan. odkl. 0,83 1,03 0,92 0,87 0,86 0,86 0,94 
neabonenti sred. vred. 3,99 3,29 2,92 3,95 3,90 3,90 3,29 
  N 80 72 78 77 79 77 78 
  stan. odkl. 0,74 1,03 0,98 0,90 1,08 0,91 1,01 
skupaj sred. vred 4,04 3,39 3,28 4,06 4,00 3,98 3,38 
  N 598 514 602 567 580 552 534 
  stan. odkl. 0,83 1,02 0,98 0,88 0,95 0,88 1,01 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 38: Pomen dejavnikov, ki se nanašajo na Informacijsko središče CD (A)-po 
abonmajih 

POMEN A                 
    Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag 
zeleni sred. vred 4,26 4,05 4,21 3,98 4,66 4,38 3,92 
  N 42 38 43 42 41 42 39 
  stan. odkl. 0,91 1,04 0,77 0,95 0,69 1,13 0,98 
srebrni sred. vred 4,55 3,98 4,32 4,07 4,50 4,49 4,02 
  N 42 42 44 43 44 43 41 
  stan. odkl. 0,71 1,00 0,74 0,99 0,63 0,70 0,85 
oranžni sred. vred 4,26 3,74 4,23 3,88 4,37 4,42 4,02 
  N 238 221 236 219 226 217 210 
  stan. odkl. 0,96 1,16 0,89 1,13 0,82 0,78 0,90 
zlati sred. vred 4,47 3,91 4,18 4,18 4,57 4,58 4,04 
  N 57 54 56 55 58 57 56 
  stan. odkl. 0,76 1,12 0,96 0,86 0,62 0,60 1,01 
modri sred. vred 4,44 3,75 4,19 4,11 4,48 4,57 4,16 
  N 122 109 122 117 116 113 106 
  stan. odkl. 0,79 1,26 0,90 1,05 0,72 0,69 0,90 
neabonenti sred. vred 4,42 4,08 4,12 3,82 4,44 4,60 4,13 
  N 79 74 77 77 78 75 76 
  stan. odkl. 0,84 1,03 0,90 1,25 0,82 0,75 0,90 
skupaj sred. vred 4,36 3,85 4,21 3,97 4,45 4,50 4,06 
  N 580 538 578 553 563 547 528 
  stan. odkl. 0,87 1,14 0,88 1,09 0,76 0,77 0,91 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Priloga 39: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na kakovost koncertov (B)-po 
abonmajih 

ZADOVOLJSTVO B         
    Ba Bb Bc Bd 
zeleni sred. vred 4,23 4,19 4,04 3,85 
  N 48 48 48 48 
  stan. odkl. 0,66 0,73 0,77 0,97 
srebrni sred. vred 4,27 4,38 4,10 4,20 
  N 49 48 49 49 
  stan. odkl. 0,60 0,67 0,87 0,82 
oranžni sred. vred 4,25 4,19 4,03 4,28 
  N 255 257 256 257 
  stan. odkl. 0,66 0,74 0,81 0,81 
zlati sred. vred 4,15 4,21 4,08 4,27 
  N 61 61 59 60 
  stan. odkl. 0,75 0,88 0,77 0,78 
modri sred. vred 4,21 4,22 4,00 4,26 
  N 129 129 129 129 
  stan. odkl. 0,62 0,78 0,81 0,78 
neabonenti sred. vred 4,25 4,17 4,03 4,05 
  N 81 81 80 81 
  stan. odkl. 0,77 0,79 0,84 0,96 
skupaj sred. vred 4,23 4,21 4,04 4,20 
  N 623 624 621 624 
  stan. odkl. 0,67 0,76 0,81 0,84 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 40: Pomen dejavnikov, ki se nanašajo na kakovost koncertov (B)-po 
abonmajih 

POMEN B           
    Ba Bb Bc Bd 
zeleni sred. vred 4,64 4,38 4,32 4,04 
  N 47 47 47 47 
  stan. odkl. 0,53 0,77 0,81 0,93 
srebrni sred. vred 4,79 4,60 4,53 4,30 
  N 47 45 47 47 
  stan. odkl. 0,41 0,54 0,78 0,69 
oranžni sred. vred 4,79 4,44 4,47 4,25 
  N 242 240 240 242 
  stan. odkl. 0,49 0,70 0,73 0,87 
zlati sred. vred 4,85 4,46 4,47 4,20 
  N 59 59 59 59 
  stan. odkl. 0,36 0,68 0,68 0,87 
modri sred. vred 4,78 4,51 4,46 4,32 
  N 125 124 125 124 
  stan. odkl. 0,45 0,63 0,68 0,80 
neabonenti sred. vred 4,86 4,52 4,70 4,20 
  N 81 81 81 81 
  stan. odkl. 0,41 0,74 0,56 0,90 
skupaj sred. vred 4,79 4,47 4,49 4,24 
  N 601 596 599 600 
  stan. odkl. 0,46 0,68 0,71 0,85 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 41: Zadovoljstvo z dejavniki, ki se nanašajo na splošne značilnosti (C)-po 
abonmajih 

ZADOVOLJSTVO C                 
    Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch 
zeleni sred. vred 4,21 4,40 3,92 4,39 4,06 4,55 4,02 3,62 
  N 48 48 48 46 48 47 44 34 
  stan. odkl. 0,74 0,68 1,18 0,77 0,89 0,77 0,85 1,18 
srebrni sred. vred 4,09 4,31 3,18 3,98 3,45 4,16 3,71 3,68 
  N 47 48 44 46 49 49 45 37 
  stan. odkl. 0,69 0,72 1,35 0,93 1,02 0,80 0,79 0,82 
oranžni sred. vred 4,47 4,40 3,16 4,10 3,63 4,46 3,91 3,25 
  N 253 253 238 252 251 254 228 184 
  stan. odkl. 0,65 0,74 1,31 0,86 1,04 0,65 0,85 1,13 
zlati sred. vred 3,97 4,24 3,55 4,18 3,55 4,37 3,95 3,47 
  N 62 62 56 61 60 63 58 49 
  stan. odkl. 0,96 0,90 1,19 0,92 1,14 0,81 0,78 1,00 
modri sred. vred 4,59 4,45 3,55 4,15 3,81 4,56 3,91 3,44 
  N 127 128 116 122 126 128 117 94 
  stan. odkl. 0,60 0,82 1,28 0,86 1,09 0,62 0,96 1,09 
neabonenti sred. vred 4,12 4,36 3,15 3,75 3,68 4,43 3,96 3,35 
  N 78 80 73 80 80 79 76 65 
  stan. odkl. 0,70 0,66 1,31 1,14 1,06 0,71 0,86 0,87 
skupaj sred. vred 4,35 4,38 3,34 4,08 3,68 4,45 3,91 3,39 
  N 615 619 575 607 614 620 568 483 
  stan. odkl. 0,72 0,76 1,30 0,92 1,06 0,70 0,86 1,06 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
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Priloga 42: Pomen dejavnikov, ki se nanašajo na splošne značilnosti (C)-po 
abonmajih 

POMEN C                   
    Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch 
zeleni sred. vred 4,33 4,28 4,23 4,23 3,93 4,49 4,26 3,45 
  N 46 46 47 44 45 45 43 33 
  stan. odkl. 0,90 0,78 1,18 0,91 0,99 0,89 0,73 1,23 
srebrni sred. vred 4,23 4,43 4,33 4,07 3,91 4,34 3,86 3,58 
  N 47 47 43 43 47 47 44 38 
  stan. odkl. 0,79 0,68 1,08 0,88 0,93 0,67 1,00 1,13 
oranžni sred. vred 4,33 4,38 4,27 4,05 4,07 4,24 4,04 3,42 
  N 242 242 233 236 237 237 221 189 
  stan. odkl. 0,84 0,72 1,09 0,90 0,91 0,76 0,91 1,20 
zlati sred. vred 3,98 4,12 4,38 4,02 4,07 4,42 4,21 3,82 
  N 59 59 53 59 59 59 56 49 
  stan. odkl. 0,99 1,00 1,06 0,97 0,85 0,70 0,95 1,13 
modri sred. vred 4,46 4,44 4,27 4,02 4,15 4,31 4,10 3,66 
  N 122 123 117 118 119 122 115 95 
  stan. odkl. 0,77 0,69 1,11 1,03 0,90 0,83 1,03 1,15 
neabonenti sred. vred 3,97 4,05 4,05 3,95 3,91 4,29 4,00 3,32 
  N 78 78 76 79 79 79 76 68 
  stan. odkl. 1,02 0,91 1,35 1,14 1,09 0,85 1,07 1,27 
skupaj sred. vred 4,27 4,32 4,25 4,04 4,04 4,31 4,07 3,51 
  N 594 595 569 579 586 589 555 472 
  stan. odkl. 0,88 0,78 1,13 0,97 0,94 0,79 0,96 1,19 
 
Vir: Raziskava o zadovoljstvu, 2002. 
 
 


