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UVOD 
 
Zmagovita podjetja se osredotočajo predvsem na trge in odjemalce, ne zgolj na izdelke in 

stroške. Izredno pozorna so na kakovost in storitve, trudijo se, da izpolnijo ali celo 

presežejo pričakovanja odjemalcev (Kotler, 1996, Uvod).  

 
Za vsako tržno usmerjeno podjetje je zadovoljstvo kupcev izjemnega pomena. Podatke o 
zadovoljstvu kupcev lahko podjetje pridobi na različne načine, pri tem pa ni pomembno le 
prisluhniti potrebam in željam kupcev, temveč jih je  potrebno tudi uspešno zadovoljiti. 
Danes si lahko podjetje zagotovi konkurenčni položaj le, če pazljivo prisluhne potrebam in 
željam ciljnih trgov in jih je hkrati sposobno učinkoviteje in uspešneje zadovoljiti v 
primerjavi s konkurenti. Da so torej kupci ključnega pomena za obstoj podjetja, ni več 
vprašljivo. Vprašljivo je, kako jih pridobiti in ohraniti, kako doseči in ohraniti njihovo 
zadovoljstvo. 
 
Namen moje diplomske naloge je bil s pomočjo domače in tuje strokovne literature 
preučiti zadovoljstvo porabnikov, predstaviti njegove ključne elemente, opredeliti njegov 
pomen ter vzpostaviti povezave, ki jih ima zadovoljstvo porabnikov na poslovanje 
podjetja. Želela sem opozoriti tudi na to, da ni dovolj samo zavedanje podjetij o 
pomembnosti zadovoljstva njihovih kupcev, temveč morajo znati zadovoljstvo tudi meriti 
in ugotovitve, dobljene s pomočjo raziskav, uporabiti za izboljšanje poslovanja. V ta 
namen sem na konkretnem primeru, med kupci v izbranih živilskih prodajalnah v Žireh, 
prikazala enega od načinov merjenja zadovoljstva porabnikov.  
 
Osnovni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti raven zadovoljstva končnih kupcev z 
izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh in podati rešitve za doseganje najvišje možne 
stopnje zadovoljstva. Želela sem ugotoviti, kakšne so nakupne navade kupcev v žirovskih 
prodajalnah z živili. Zanimalo me je, kako so kupci v izbranih živilskih prodajalnah 
zadovoljni s posameznimi lastnostmi prodajaln in kakšno je njihovo splošno zadovoljstvo. 
Hkrati sem skušala ugotoviti, kaj je kupcem v izbranih živilskih prodajalnah všeč in kaj ne 
in kaj bi še lahko spremenili oz. izboljšali. 
 
Diplomsko delo sem razdelila na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem 
poskušala čim bolj nazorno predstaviti zapisano teorijo na temo zadovoljstva in 
nezadovoljstva porabnikov. Najprej sem predstavila pojem zadovoljstva ter model 
zadovoljstva. V nadaljevanju sem opredelila nezadovoljstvo ter predstavila ravnanje z 
nezadovoljnimi kupci. Bolj podrobno sem opredelila kakovost in pričakovanja ter 
dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo s prodajalno. Na kratko sem predstavila tudi 
zvestobo porabnikov. Ob koncu poglavja  sem navedla še koristi, ki jih prinaša 
zadovoljstvo podjetju, ter naštela nekatere metode za merjenje zadovoljstva. Vsa navedena 
teoretična izhodišča so mi bila v pomoč pri izvedbi raziskave. 
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Praktični del diplomskega dela je zajet v drugem in tretjem poglavju. Najprej sem 
predstavila strukturo trgovin na drobno v Žireh in živilske  prodajalne, ki sem jih vključila 
v raziskavo, nato sem opredelila raziskovalni problem ter cilje raziskave, sledila je 
postavitev izhodiščnih hipotez, predstavitev vprašalnika ter poteka zbiranja podatkov. 
Tretje poglavje je  namenjeno analizi raziskave zadovoljstva kupcev z izbranimi živilskimi 
prodajalnami v Žireh. Predstavila sem rezultate po posameznih vprašanjih ter analizirala 
postavljene izhodiščne hipoteze. Na koncu sem v sklepu povzela glavne ugotovitve 
diplomskega dela ter nakazala nekatere možne smeri raziskovanja zadovoljstva porabnikov 
v prihodnosti. 
 
 

1 ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV 
 
Za vsako sodobno, tržno naravnano podjetje, ki se pri svojem poslovanju srečuje s 
številčno konkurenco, je pomembno, da zna prisluhniti potrebam in željam ciljnega trga ter 
na podlagi teh ugotovitev oblikuje ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potrebe 
kupcev. V skladu s tem spoznanjem se v podjetjih vedno bolj zavedajo pomena, ki ga ima 
zadovoljstvo porabnikov za  uspešno poslovanje podjetja. Zato namenjajo vse večjo 
pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se nanašajo na porabnikovo 
zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo. 
 
V tem poglavju bom najprej predstavila pojem  ter model zadovoljstva. Sledila bo 
opredelitev nezadovoljstva ter ravnanje z nezadovoljnimi kupci. Bolj podrobno bom 
opredelila kakovost in pričakovanja ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo s prodajalno. 
Na kratko bom predstavila tudi zvestobo porabnikov. Ob koncu poglavja  bom navedla še 
koristi, ki jih prinaša zadovoljstvo kupcev podjetju, ter naštela nekatere metode za merjenje 
zadovoljstva. 
  

1.1  Opredelitev zadovoljstva  
 
Beseda zadovoljstvo (ang. satisfaction) izhaja iz latinskih besed satis, ki pomeni dovolj, in 
facere, ki pomeni delati, narediti, proizvajati (Oliver, 1996, str. 11). Zadovoljstvo torej 
pomeni neko izpolnitev, zadoščenje.  
 
Omenim naj le nekaj opredelitev zadovoljstva znanih avtorjev. Sedemdeseta leta so 
prelomnica v raziskovanju zadovoljstva porabnikov, saj se je takrat teorija trženja začela 
posvečati tudi zadovoljstvu (Kern, 1998, str. 2).  

 
Sodobna podjetja se vse boj zavedajo pomena zadovoljstva kupcev za poslovanje podjetja, 
zato potekajo številne raziskave, ki poskušajo zadovoljstvo jasneje opredeliti. 
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Kot rezultat številnih takšnih raziskav se pojavljajo številne teorije, ki so osnova za 
različno opredeljevanje zadovoljstva kupca (Brookes, 1995, str. 9-10): 
 
1. Teorija enakovrednosti: 

Zadovoljstvo se pojavi, ko je rezultat menjalnega procesa boljši oz. sorazmeren z 
vložki v ta proces (stroški, vložen napor, čas).  
 

2. Teorija medsebojnega vpliva dejavnikov:  

Na zadovoljstvo kupca vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki, ki vplivajo na 
rezultat menjalnega procesa. Med notranje dejavnike uvrščamo sodelovanje kupca v 
nakupnem procesu in vložen napor. Med zunanje dejavnike pa uvrščamo težavnost 
nakupa, vpliv drugih na nakup ter svetovanje prodajnega osebja pri nakupu. Če je 
rezultat opredeljen kot uspeh, je kupec zadovoljen, v nasprotnem primeru  je 
nezadovoljen.  

 
3. Teorija zmožnosti delovanja: 

Ta teorija predpostavlja, da je porabnikovo zadovoljstvo neposredno povezano z 
zaznanim delovanjem izdelka ali storitve. Delovanje izdelka je vezano na njegove 
značilnosti, ki so objektivno izražene.  

 
4. Teorija (ne)potrditve pričakovanj: 

Ta teorija se najpogosteje uporablja tako v teoretično-raziskovalne kot v praktične 
namene. Že pred nakupom si kupec oblikuje pričakovanja, ki se nanašajo na lastnosti, 
ki naj bi jih imel izdelek. Po nakupu porabnik primerja svoja pričakovanja o izdelku in 
dejanske lastnosti, ki jih ima izdelek. Pričakujemo lahko rezultate, ki so boljši, slabši 
ali v skladu s pričakovanji. Na podlagi takšnih zaznav kupec oblikuje svoje 
zadovoljstvo. Ločimo tri stopnje zadovoljstva, in sicer: ko lastnosti izdelka presežejo 
pričakovanja, je kupec zelo zadovoljen; ko so lastnosti izdelka enake pričakovanju, je 
kupec zadovoljen in ko lastnosti izdelka ne izpolnijo pričakovanja kupca, je le-ta 
nezadovoljen (Oliver, DeSarbo, 1998, str. 495).  

 
Čas ukvarjanja raziskovalcev z zadovoljstvom porabnikov je relativno kratek, zato so v 
opredelitvi zadovoljstva razhajanja.  
 Navajam nekaj različnih opredelitev zadovoljstva porabnikov:  
 

• Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 
delovanjem izdelka (ali rezultata) in osebnimi pričakovanji (Kotler, 1996, str. 40). 

 

• Lipičnik in Možina (1993, str. 113) opredelita zadovoljstvo kot rezultat posameznikove 
nakupne odločitve, ki postane del njegovih izkušenj, ki jih lahko uporabi pri 
naslednjem nakupu. Proces zadovoljevanja potreb se po mnenju avtorjev nikoli ne 
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konča in večina posameznikov je v stanju neravnotežja. Večina ljudi je v določenem 
trenutku s čim nezadovoljna in si želi to stanje spremeniti.  

 

• Zadovoljstvo lahko opredelimo kot ponakupno ovrednotenje kakovosti oz. vrednosti, ki 
jo porabnik dobi z določenim izdelkom ali storitvijo, v primerjavi s pričakovano 
kakovostjo oz. vrednostjo (Anderson, Fornell, Lehmann, 1994, str. 53).  

 

• Rust in njegovi sodelavci menijo, da obstaja zadovoljstvo v zvezi s posameznim 
nakupom izdelka in celovito zadovoljstvo odjemalca. Zadovoljstvo za posamezen 
nakup izdelka/storitve je ocena porabnika za specifični nakupni dogodek. Celovito 
zadovoljstvo porabnika je ocena vseh nakupov pri določeni organizaciji, ki sloni na 
preteklih izkušnjah (Rust et al., 1996, str. 219). Ta opredelitev je precej drugačna od 
prejšnjih, saj ločuje posamezen nakupni dogodek od večkratnih nakupov pri podjetju.  

 

• Nekoliko obširnejša je opredelitev, ki sta jo prispevala Oliver in DeSarbo, in pravi, da 
porabnik že pred nakupom oblikuje pričakovanja, ki se nanašajo na značilnosti 
delovanja izdelka ali storitve. Po nakupu porabnik svoje izkušnje v zvezi z uporabo 
izdelka ter njegovim dejanskim delovanjem primerja s svojimi pričakovanji. Dejansko 
delovanje je lahko boljše, slabše ali enako pričakovanjem. Tako so lahko porabnikova 
pričakovanja potrjena (delovanje je v skladu s pričakovanji), lahko pa pride do 
pozitivnega (delovanje je boljše od pričakovanj) ali negativnega (delovanje je slabše od 
pričakovanj) zanikanja pričakovanj. V skladu s povedanim se pri porabniku oblikuje 
zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Ko dejansko delovanje ali katerekoli druge izkušnje 
porabnika presežejo pričakovanja, je porabnik zelo zadovoljen, ko dejansko delovanje 
sovpade s pričakovanji, je porabnik zadovoljen, v ostalih primerih pa nezadovoljen 
(Štefančič Pavlovič, 2001, str. 8).  

 
Obstaja veliko opredelitev zadovoljstva, med katerimi sem omenila le pomembnejše. 
Nekatere opredelitve so si med seboj podobne ali pa se dopolnjujejo, spet druge se 
razlikujejo od večine. Večina opredelitev se dotika odnosa med  kakovostjo izdelka in 
kupčevimi pričakovanji, ki se oblikujejo že pred samim nakupom. Prav zaradi 
pomembnosti kupca in njegovega zadovoljstva je zato pomembno, da ima trženje osrednji 
položaj v podjetju, saj je brez pravih kupcev vrednost  premoženja podjetja majhna. 
Naloga trženja je, da ustrezno organizira tudi delo drugih oddelkov v podjetju, ki skupaj 
pripravijo odlično ponudbo za kupca, saj lahko le tako resnično zadovoljijo svoje kupce 
(Golob, 2004, str. 9). Zato je prihodnost podjetij v tem, da se vsi zaposleni v njih zavedajo 
pomena zvestega kupca in da dejansko vse ravni organizacije delujejo v smeri 
zadovoljnega kupca. Zadovoljen kupec pa je cilj tržno naravnanega podjetja.  
 
Za lažje razumevanje zadovoljstva porabnika, njegovih ključnih elementov ter vzročno-
posledičnih povezav bom v nadaljevanju najprej predstavila model zadovoljstva porabnika.  
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1.2     Model zadovoljstva porabnika 
 
Slika 1 prikazuje vse ključne elemente zadovoljstva posameznika, ki je rezultat preteklih in 
sedanjih izkušenj, na podlagi katerih se pri posamezniku oblikujejo pričakovanja.  
 
Slika 1: Model zadovoljstva porabnika 
 

Kakovost in 
pri čakovanja 

 

Porabnikovo 
zadovoljstvo 

 

Ponovni nakup 

 
Vir: Anderson, Fornell, 1994, str. 247. 
 
Model je narejen v skladu s predpostavkami teorije (ne)potrditve pričakovanj. 
Predpostavlja, da je zadovoljstvo rezultat tako preteklih kot sedanjih izkušenj. Na osnovi 
preteklih izkušenj se oblikujejo pričakovanja, ki služijo kot standardi, s katerimi porabnik 
zavestno ali podzavestno primerja svoje sedanje izkušnje, ki jih ima v zvezi s kakovostjo 
oziroma delovanjem določenega izdelka ali storitve.  
 
Na podlagi primerjave med pričakovanji in dobljeno kakovostjo oz. vrednostjo se nato pri 
porabniku pojavi zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo. Če pričakovanja presegajo dejansko 
kakovost oz. vrednost izdelka, je porabnik nezadovoljen, če pa porabnik od izdelka dobi 
enako ali več, kot je od njega pričakoval, je zadovoljen oziroma zelo zadovoljen.  
 
Teorije in modeli, ki obravnavajo zadovoljstvo porabnikov, se velikokrat ustavijo na tej 
točki opredelitve zadovoljstva porabnikov. Zgornji model pa ima to prednost, da nakaže 
tudi posledice, ki jih ima zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo porabnika (Štefančič 
Pavlovič, 2001, str. 13). Občutja, ki se oblikujejo pri porabniku, namreč pomembno 
vplivajo na morebitni ponovni nakup. Predvidevamo lahko, da se bo zadovoljen porabnik 
odločil za ponovni nakup, za pozitivna priporočila od ust do ust ter s pravilnimi akcijami 
podjetja ostal podjetju zvest na dolgi rok. Za nezadovoljnega kupca pa lahko 
predvidevamo, da se bo obrnil k drugim ponudnikom in morda bo celo širil negativne 
informacije o podjetju.  
 

1.3  Opredelitev nezadovoljstva 
 
Ker je nezadovoljstvo pomemben dejavnik, ki kaže na to, da interesi med prodajalcem in 
kupcem niso usklajeni, v nadaljevanju navajam nekaj opredelitev nezadovoljstva.  
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Kadar pričakovanja kupca o določenem izdelku niso izpolnjena, je stranka več ali manj 
nezadovoljna. Njeno nezadovoljstvo prinaša povsem drugačne odzive in postavlja interese 
podjetja v nasprotje z interesi kupca. Nezadovoljstvo je za kupce neprijetno in kaže na 
težave z izdelkom, trgovino ali ponujeno storitvijo (Ule, Kline, 1996, str. 248).  
 
Kotler (1996, str. 199) pravi, da se nezadovoljen kupec odziva drugače, ker najprej 
poskuša zmanjšati nelagodje, saj človeško bitje teži k temu, da bi vzpostavilo notranjo 
celovitost oziroma skladnost med svojimi mnenji, znanjem in vrednotami. Nezadovoljen 
kupec se bo odločil za enega od dveh možnih ukrepov. Nelagodje lahko zmanjša tako, da 
zavrže ali vrne kupljeni izdelek, ali pa tako, da poskuša poiskati podatke, ki bi mu morda 
potrdili vrednost izdelka.  
 

1.3.1   Ravnanje z nezadovoljnimi kupci 
 
Zadovoljen kupec je pomemben kapital podjetja, nezadovoljen kupec pa predstavlja 
potencialno nevarnost, ki lahko negativno vpliva na podjetje in njegovo uspešnost. 
Rezultati raziskav namreč kažejo, da nezadovoljen kupec s svojimi negativnimi izkušnjami 
seznani 9 do 10 ljudi (Glanz, 1994, str. 6). Takšno negativno širjenje informacij od ust do 
ust lahko povzroči resne probleme pri gradnji zvestobe kupcev. Zato je še posebej 
pomembno, da podjetja ugotavljajo, kateri kupci so nezadovoljni, odkrivajo vzroke za 
nezadovoljstvo ter imajo jasno zastavljeno politiko ravnanja z nezadovoljnimi kupci.  
 
Številna podjetja uporabljajo pritožbe porabnikov kot merilo zadovoljstva porabnikov, 
vendar je to zelo vprašljivo početje. Omeniti je namreč potrebno, da samo pritožbe 
porabnikov niso primerne ne za merjenje zadovoljstva ne za merjenje nezadovoljstva. 
Procesi, ki vodijo v nezadovoljstvo, in pritožbe so zapleteni in ne moremo z gotovostjo 
trditi, da bo nezadovoljstvo jasno izraženo. Če upoštevamo raziskave, se samo 4% 
nezadovoljnih kupcev pritoži, ostali pa enostavno prenehajo kupovati in tiho odidejo h 
konkurentom (Glanz, 1994, str. 6). 
  
Nekatere tuje ocene kažejo, da povprečno podjetje na leto izgubi 20% svojih porabnikov, 
glavni razlog za to pa je prav nezadovoljstvo (Kostanjšek, Batagelj, 2004).  
Na porabnikovo odločitev, ali se bo pritožil ali ne, vpliva več dejavnikov (Ule, Kline, 
1996, str. 250): 
 
1. Stopnja nezadovoljstva 

Pri manjšem nezadovoljstvu porabnik po navadi niti ne čuti potrebe, da bi se pritožil. 
Bolj kot se nezadovoljstvo veča, večja je možnost, da se bo porabnik pritožil.  
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2. Pomembnost 

Če je nezadovoljstvo povezano z izdelki, ki so za porabnika pomembni ali zelo 
pomembni, obstaja večja verjetnost, da se bo pritožil.  
 

3.  Stroški in koristi pritožbe 

Če bo porabnik zaznal visoke pričakovane koristi in nizke pričakovane stroške v zvezi 
s pritožbo, je verjetnost, da se bo pritožil, večja.  

 
4.   Osebnostne lastnosti 

Iz raziskav je razvidno, da pri nekaterih ljudeh obstaja večja verjetnost, da se bodo 
pritožili kot pri drugih. Porabniki, ki so nagnjeni k pritožbam, so navadno bolj 
izobraženi, imajo na voljo več časa ter specifične osebnostne lastnosti (npr. 
prepirljivost, nasilnost). 

 
5.  Pripisovanje krivde 

Manj verjetno je, da se bo kupec pritožil, če meni, da je deloma ali v celoti sam kriv za 
svoje nezadovoljstvo. Če pa za svoje težave krivi proizvajalca ali prodajalca, pa je bolj 
verjetno, da se bo pritožil.  

 
Najpogostejši razlogi, zakaj se porabniki ne odločijo za pritožbo, so (Glanz, 1994, str. 79): 
 

• menijo, da je zaposlenim vseeno, 

• ni vredno ne truda ne časa, 

• ni jim znan uporaben kanal ali oseba, kateri se lahko pritožijo, 

• strah pred maščevanjem.  
 
Podjetja morajo kupcem omogočiti, da se brez težav pritožijo, in jih pri tem spodbujati. 
Pritožbe namreč predstavljajo podjetju hitro in poceni informacijo za ugotavljanje 
potencialnih vzrokov nezadovoljstva, še preden ti pričnejo resneje ogrožati tržno 
nastopanje. V tem pogledu so pritožbe »zgodnji opozorilni znaki« in v interesu podjetij je, 
da olajšajo ali celo spodbujajo pritožbe  porabnikov. 
 
S tem, ko podjetje prisluhne kupcem, dobi veliko predlogov za izboljšave izdelkov in 
storitev, vendar pa samo to ni dovolj. V podjetju morajo na pritožbo tudi pozitivno 
odgovoriti, saj podatki kažejo, da bo kar 54% do 70% vseh kupcev še naprej poslovalo z 
organizacijo, če bodo njihove pritožbe ugodno rešene. Ta številka pa se povzpne tudi na 
95%, če ima kupec vtis, da je bila reklamacija hitro rešena (Kotler, 1996, str. 21).  
 
V raziskavah ugotavljajo, da več kot polovica pritožbenih postopkov sproži le še večje 
nezadovoljstvo strank.  
Zato podjetja pri obravnavanju pritožb ne smejo pozabiti naslednjega (Šubic, 2002, str. 
78):
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• vedno morajo pazljivo poslušati povratne informacije svojih strank in se nanje pravilno 
odzvati; 

• pri pridobivanju izgubljenega zaupanja stranke je najpomembnejše izboljšanje storitev; 

• zaradi omejenega števila strank mora vsako podjetje skrbeti, da z vsako stranko 
vzpostavi zaupen odnos, ki je usmerjen v prihodnost; 

• z uporabo najboljših tehnik za obvladovanje pritožb lahko podjetje spremeni svoj 
odnos do strank in njihov odnos do podjetja; 

• zelo nezadovoljne stranke mora podjetje obravnavati kot izziv.  
 
Šubičeva (2002, str. 78) meni, da so zadovoljni in zvesti porabniki cilj vsakega podjetja, 
katerega ugled se v primeru težav lahko zmanjša. Pritožbe razočaranih porabnikov so 
praviloma neprijetne, posebno takrat, ko se oseba, odgovorna za sprejem pritožb 
(največkrat je to prodajno osebje), vede brezbrižno ali celo napadalno. Porabnikovo 
zaupanje v podjetje se lahko tako zmanjša, da bo raje kupoval konkurenčne izdelke. Več 
kot sto let stara Gandhijeva misel je še vedno standard v poslovanju s porabniki: »Stranka 
je najpomembnejši obiskovalec naših prostorov. Ni odvisna od nas, mi smo odvisni od nje. 
Ne moti našega dela, pač pa je povod zanj. Ni tujka, je del nas samih. S tem, da ji služimo, 
ji ne delamo usluge - ona jo dela nam. Ponuja nam priložnost, da ji služimo.« (Šubic, 2002, 
str. 78).  
 
Ker sta kakovost in pričakovanja glavna in največkrat omenjena kriterija v opredelitvah 
zadovoljstva in nezadovoljstva različnih avtorjev, bom v nadaljevanju opredelila ti dve 
značilnosti. 

 

1.4      Kakovost izdelkov in storitev 
 
Kakovost izdelkov in storitev ima v tržnem gospodarstvu velik pomen pri pridobivanju in 
ohranjanju tržnega položaja. Danes kakovost ne pomeni le zadovoljevanja predpisanih 
norm in standardov kakovosti. Vse bolj postaja pomembna t.i. celovita kakovost. Podjetja 
morajo ponujati izdelke in storitve take kakovosti, ki ustreza potrebam in pričakovanjem 
trga (kupca, porabnika).  
 
Za kakovost ne obstaja enotna in splošno veljavna definicija, ampak jo različni avtorji 
različno opredeljujejo.  
Naj naštejem le nekatere: 

 

• Kotler (1996, str. 56) navaja, da je kakovost skupek lastnosti in značilnosti izdelka oz. 
storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene 
potrebe. Govori o celoviti kakovosti, ki je osredotočena na kupca, ki ima vrsto potreb, 
zahtev in pričakovanj. Prodajalec izroči kakovost vsakič, ko njegov izdelek in storitev 
izpolnita ali celo prekašata kupčeva pričakovanja. Kakovostno podjetje pa je tisto, ki 
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mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih kupcev. Poudarja tudi to, 
da tehnično opredeljena kakovost ne zadošča, če se ne ujema s kakovostjo, ki jo določi 
trg.  

 

• Philip Crosby opredeljuje kakovost kot delovanje v skladu s specifikacijami (Damjan, 
Možina, 1999, str. 135). 

 

• Christian Gronroos razlikuje med tehnično kakovostjo (kaj je izročeno) in funkcionalno 
kakovostjo (kako je izročeno) (Damjan, Možina, 1999, str. 135). Včasih se je ta delitev 
uporabljala predvsem na področju storitev, danes pa postaja vse bolj pomembna tudi 
pri oblikovanju ponudbe izdelkov. Prav spremljevalne storitve so namreč tiste, ki v 
veliki meri vplivajo na odločitev za nakup (svetovanje, prevoz). 

 

• Montgomery opredeljuje kakovost kot stopnjo, do katere izdelek zadovoljuje 
uporabnikove zahteve. Razlikuje dva tipa kakovosti: kakovost oblikovanja, ki je 
odvisna od tega, v kolikšni meri ima izdelek ali storitev želene lastnosti ter kakovost 

prilagajanja (Damjan, Možina, 1999, str. 135).  
 

• Dubrovski (B.1., str. 20) navaja, da v splošnem obstajata dve vrsti kakovosti. 
Objektivna (fizična) kakovost opisuje tehnično raven izdelka in se nanaša le na 
izmerjene oz. merljive ali ugotovljive značilnosti proizvoda. To pomeni, da je primerna 
za opis izdelka le v njegovi generični stopnji ali proizvodni fazi nastajanja proizvoda, 
za tržno rabo pa kot edino sodilo ni primerna. Zaznana (subjektivna) kakovost je tista, 
ki je kupec skozi procese zaznave (percepcije) izdelka ovrednoti (interpretira) kot 
kakovost. Čeprav se od kupca do kupca razlikuje, ima vendarle neke skupne elemente, 
ki se kažejo v tem, da je subjektivna, selektivna, začasna in sumarična.  
Kakovost proizvoda ali storitve, kot jo zaznava kupec, torej temelji na njegovi osebni 
oceni in ima tako objektivno kot tudi subjektivno komponento. Objektivna in zaznana 
kakovost se v večini primerov razlikujeta, blizu pa si bosta v primeru masovnih, 
nediferenciranih ali generičnih proizvodov.  

 
Kakovosti pa ne smemo kar enačiti z zadovoljstvom. Med kakovostjo in zadovoljstvom 
namreč obstaja pomembna razlika. Prvič, porabniki potrebujejo izkušnje z izdelkom, da 
lahko ugotovijo, v kolikšni meri so zadovoljni z njimi. Nasprotno pa lahko zaznajo 
kakovost brez preteklih izkušenj.  
Drugič, zadovoljstvo porabnikov je odvisno od vrednosti, kjer je ta razmerje med 
kakovostjo, povezano s ceno, in ugodnostmi, ki jih je porabnik deležen, ter stroški za 
izdelek. Torej je zadovoljstvo porabnikov odvisno tudi od cene, medtem ko za kakovost 
izdelka ali storitve na splošno to ne velja (Anderson, Fornell, Lehmann, 1994, str. 54-55).  
 
Povzamem lahko, da je kakovost ena izmed značilnosti izdelka oz. storitve, kateri mora biti 
zadoščeno, da dobimo zadovoljnega porabnika. Danes je trg  izredno konkurenčen, zato se 
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morajo tržno naravnana podjetja zavedati tako svoje celovite kakovosti kot tudi glavnih 
determinant kupčevega zadovoljstva.  
 
Porabniki kakovost različno zaznavajo, kar pomeni, da lahko popolnoma enaka kakovost 
izdelka oz. storitve dvema različnima porabnikoma nudi različno stopnjo zadovoljstva. Do 
tega pride zaradi različnih pričakovanj porabnikov, ki so v nadaljevanju podrobneje 
opredeljena. 
 

1.5    Pričakovanja 
 
Za ponudbo izdelkov in storitev, ki omogočajo zadovoljstvo, je potrebno razumeti tudi 
porabnikova pričakovanja. Lahko rečemo, da se pričakovanja oblikujejo že pred nakupom, 
nadaljujejo med nakupom in tako porabnik po opravljenem nakupu ugotavlja, ali so bila ta 
pričakovanja o izdelku oziroma storitvi zadovoljena ali ne.  
 
Pričakovanja lahko opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj 
zgodilo. Ta občutja so odvisna od številnih dejavnikov, od katerih so v ospredju pretekle 
izkušnje porabnika. Pričakovanja porabniku služijo kot napovednik o tem, kaj naj bi se, 
oziroma kaj se bo zgodilo v postopku menjave (Lewis, 1995, str. 58). 
 
Slednja opredelitev naj bi veljala tako za porabnikova pričakovanja v zvezi z določenim 
izdelkom kot za pričakovanja, ki se nanašajo na storitve. Vendar pa pri opredelitvi 
pričakovanj pri storitvah obstajajo nekatere posebnosti. Tu so pričakovanja opredeljena kot 
kupčeve želje ali zahteve o tem, kaj bi ponudnik storitev moral ponuditi in ne, kaj bo 
ponudil (Lewis, 1995, str. 58).  
 
Kot sem že omenila, imajo ravno pretekle izkušnje največji vpliv na to, kako porabnik 
oblikuje svoja pričakovanja. Izkušnje se oblikujejo na podlagi (Štefančič Pavlovič, 2001, 
str. 14): 
 

• preteklih nakupnih procesov, 

• pretekle uporabe (uporaba enakih ali podobnih izdelkov ali storitev podjetja, uporaba 
konkurenčnih izdelkov ali storitev), 

• preteklega stika s podjetjem ali njegovimi konkurenti.  
 
Na pričakovanja pa poleg preteklih izkušenj vplivajo tudi drugi dejavniki, in sicer: 
 

• informacije, ki jih porabnik dobi o podjetju in konkurenci, 

• trženjski splet podjetja in njegovih konkurentov (najpomembnejšo vlogo pri 
oblikovanju pričakovanj porabnika igrata cena in tržno komuniciranje), 

• ugled podjetja v primerjavi s konkurenco, 
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• moč blagovne znamke, 

• komunikacija od ust do ust, 

• osebnostne značilnosti porabnika, 

• kultura, 

• ponakupne storitve.  
 
Pričakovanja se glede na trg spreminjajo. Spreminjajo se glede na (Žlajpah, 1999, str. 13) 
vrsto kupca, situacijo nakupa, stopnjo pomembnosti nakupa, poleg tega pa se pričakovanja  
spreminjajo v času.  
 
Poleg razumevanja kompleksnega procesa oblikovanja pričakovanj pa se postavlja tudi 
vprašanje, kako »visoko« so pričakovanja kupcev. Glede na to, ali so idealistična ali 
realistična ter koliko kupci potrebujejo, da so zadovoljni, lahko ločimo tri različne vrste 
pričakovanj (Zeithalm et al., 1996, str. 35): 
 

• želena raven izvedbe (želena, nerealna pričakovanja) je raven izvedbe, za katero je 
kupec prepričan, da jo lahko in bi jo tudi moral dobiti, 

• zadostna raven izvedbe (realna pričakovanja) je najnižja raven izvedbe, ki jo bodo 
kupci še sprejeli, 

• predvidevana raven izvedbe - kupec jo opredeljuje na podlagi preteklih izkušenj. Le-
ta se nahaja med zadostno in želeno ravnijo izvedbe oziroma znotraj območja 
tolerance.  

 
Območje tolerance se med porabniki precej razlikuje. Pri posamezniku na oblikovanje 
pričakovanj precej vplivajo njegove osebnostne lastnosti. V zadnjem času se pojavljajo 
celo študije, ki skušajo segmentirati porabnike glede na to, kako oblikujejo svoja 
pričakovanja in jih kot take razvrščajo v različne segmente, kot sta npr. segment 
porabnikov, nagnjenih k zadovoljstvu, ter segment porabnikov, nagnjenih k nezadovoljstvu 
(Štefančič Pavlovič, 2001, str. 15).  
 
Prav tako na oblikovanje pričakovanj vplivajo razmere na ciljnem trgu. Če ima porabnik 
malo možnosti izbire (na trgu ni konkurence ali je je malo), je območje tolerance po navadi 
večje (želena pričakovanja so precej višja od realnih), ko pa se porabnik giblje v 
visokokonkurenčnem  trgu, se območje tolerance manjša, saj ima porabnik možnost izbire 
in se v primeru, ko pri določenem ponudniku želena pričakovanja precej presegajo realna, 
raje obrne k drugemu ponudniku, pri katerem je ta razkorak manjši (Štefančič Pavlovič, 
2001, str. 16).  
 
Pričakovanja so torej bistven dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo porabnika. Med porabniki 
se pričakovanja zelo razlikujejo, na kar vplivajo različni dejavniki, med katerimi so po 
mojem mnenju najpomembnejše osebnostne značilnosti porabnika. Prav zaradi različnih 
osebnostnih značilnosti posameznikov je težko zadostiti vsem pričakovanjem.
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1.6    Zvestoba porabnikov 
 
Zvestoba je eno od človekovih čustev in pomeni pripadnost neki ideji, človeku ali 
predmetu. Kupec je zvest določeni prodajalni, ko je zavezan ponavljajočim se nakupom v 
tej prodajalni za daljše obdobje, kljub prizadevanju tekmecev, da bi kupci zaradi njihovega 
vpliva spremenili nakupno vedenje. Da lahko govorimo o pravi zvestobi, mora kupec čutiti 
pripadnost prodajalni, ki jo lahko doseže kot rezultat implicitnih in eksplicitnih dejavnikov 
v odločitvenem procesu izbire prodajalne (Bloemer, de Ruyter, 1997, str. 500).  
 
Tržniki že nekaj časa ugotavljajo, da je smotrneje uspešno poslovati z obstoječimi kupci, 
kot pa se potegovati za nove. To je razlog, da dajejo podjetja vse večji poudarek ohranjanju 
obstoječih kupcev, njihovemu zadovoljstvu in negovanju njihove zvestobe, torej 
vzajemnemu zaupanju med kupci in podjetjem (Starman, 1999, str. 54).  
Obstaja več vidikov koristi, ki jih trgovcu prinaša zvesti kupec (Dowling, Uncle, 1997, str. 
77): 
 

• Vrednost zvestega kupca z vidika prihodkov: zvesti kupec zagotavlja stalne prihodke in 
nemoteno poslovanje trgovca. Poleg tega zvesti kupec običajno kupuje več in je 
pripravljen plačati redno ali celo nekoliko višjo ceno, kot jo ponuja konkurent (Rojšek, 
Podobnik, 1999, str. 164). 

• Vrednost zvestega kupca z vidika stroškov: stroški za pridobitev novega kupca so 
petkrat večji, kot so stroški zadržanja zvestega kupca (Rojšek, Podobnik, 1999, str. 
164). Znižajo se stroški, povezani s tržnim komuniciranjem, saj je kupec bolj izobražen 
in ima več izkušenj.  

• Vrednost zvestega kupca z vidika posledic njegovega vedenja: zvesti kupci širijo dober 
glas in o svojih pozitivnih izkušnjah pripovedujejo znancem, prijateljem in sorodnikom 
(Rojšek, Podobnik, 1999, str. 164). Na ta način pripomorejo k boljši podobi podjetja v 
javnosti. V primeru napak ali ob drugih nezaželenih dogodkih so zvesti kupci na 
podlagi dobrih preteklih izkušenj hitreje pripravljeni oprostiti in pozabiti neprijetnosti.  

 
Na zvestobo kupcev določeni prodajalni vpliva več dejavnikov. Mnogi avtorji jo 
povezujejo z zadovoljstvom. Tako številni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev, 
posredno vplivajo tudi na njihovo zvestobo. Različni avtorji podobno opredeljujejo 
dejavnike zvestobe, vsi pa se strinjajo, da določeni elementi v prodajalni oblikujejo 
zadovoljstvo. Zadovoljstvo je največkrat opisano kot prvi korak do zvestobe kupca in se 
oblikuje na podlagi pričakovanj in izkušenj z nakupom (Bloemer, de Ruyter, 1997, str. 
501). Le če je kupec v daljšem časovnem obdobju vedno znova zadovoljen z nakupom, 
lahko pričakujemo, da bo postal zvesti kupec.  
 
Za pridobitev zvestih kupcev je najprej potrebno analizirati in odgovoriti na dve vprašanji 
(Lewy, Weitz, 2001, str. 125):  
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1. Kdo so pravi kupci (ciljni segment) in njihove značilnosti?  

Trgovec mora svoje tržne aktivnosti usmeriti k pravim tržnim segmentom, saj vsi kupci 
ne bodo postali zvesti kupci. Trgovec mora poznati značilnosti vedenja posameznih 
segmentov in razloge za takšno vedenje, če želi zadovoljiti želje takega segmenta.  

 

2. Kateri so dejavniki, ki vplivajo na kupčevo zadovoljstvo s prodajalno?  
Te dejavnike je potrebno natančno preučiti in na podlagi značilnosti pravih tržnih 
segmentov izbrati njihovo primerno kombinacijo, ki bo najbolje zadovoljila prave 
segmente. Dejavniki, ki vplivajo na kupčevo zadovoljstvo s prodajalno, so podrobneje 
predstavljeni v naslednji točki.   

 

1.6.1     Zadovoljstvo s prodajalno 
 
Vse splošne ugotovitve in opredelitve o zadovoljstvu kupcev lahko prenesemo tudi na 
prodajalne. Tako lahko rečemo, da je zadovoljstvo s prodajalno opredeljeno kot rezultat 
lastne ocene posameznika, da izbrana prodajalna vsaj dosega njegova pričakovanja 
(Bloemer, de Ruyter, 1997, str. 501).  
 
Ker se zadovoljstvo oblikuje na podlagi pričakovanj in zaznanih izkušenj, ločimo zavedno 
in nezavedno oz. prikrito zadovoljstvo (Bloemer, de Ruyter, 1997, str. 501). Nezavedno ali 
prikrito zadovoljstvo se razvije, kadar kupec nima možnosti (časovna ali denarna 
omejenost) ali motivacije (hitri vsakodnevni nakupi), da bi šel skozi proces primerjanja in 
se niti ne zaveda zadovoljstva. Če se kupec zadovoljstva ne zaveda, se mu tudi težje 
oblikuje stališče do prodajalne in zato ne more občutiti pripadnosti, ki je kazalec zvestobe. 
Če pa je kupec zadovoljen in to zadovoljstvo občuti, lahko oblikuje pripadnost in s tem 
pravo zvestobo. Zavedno zadovoljstvo je tako pogoj za oblikovanje zvestobe in ima 
pozitiven vpliv nanjo, nezavedno zadovoljstvo pa nanjo vpliva v manjši meri (Kuhelj, 
2002, str. 12).  
 
Zadovoljstvo se oblikuje na podlagi zaznave določenih elementov v prodajalni (Kuhelj, 
2003, str. 13-15): 
 
1. Fizični izgled prodajalne 

Med dejavnike fizičnega izgleda prodajalne prištevamo lokacijo prodajalne in urejenost 
prodajnih prostorov, ki pripomorejo k udobnosti nakupa. Primerna lokacija in 
dostopnost prodajalne, zadostno število parkirnih mest ter ustrezen obratovalni čas so 
prvi vtisi, ki jih dobi kupec, ko pride v prodajalno. Sledi faza iskanja izdelkov po 
prodajnih policah. Pri tem  je potrebno, da je prodajno okolje urejeno, da je dovolj 
prostora med prodajnimi policami, da so izdelki lepo razporejeni, da so cene na vidnih 
mestih, da so označbe za akcijske ponudbe dobro opazne. Pri vsem tem pa  je 
pomembno prijetno vzdušje v prodajalni, katerega oblikuje prodajni prostor s pomočjo 
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vizualne komunikacije, osvetlitve, barv, glasbe in vonja, z namenom, da bi spodbudili 
čustvene in zaznavne odzive porabnikov ter vplivali na njihove nakupne odločitve.  

 

2. Izdelki 

Kupci sklepajo o kakovosti izdelka na podlagi njegovih notranjih in zunanjih lastnosti. 
Notranje lastnosti so fizične značilnosti izdelka (okus, barva), medtem ko so zunanje 
tiste, ki jih lahko prodajalna nadzoruje. To so cena in blagovna znamka izdelka. Ko 
prodajalna enkrat izbere blagovne znamke, nanje ne more več vplivati. Zato je 
pomembno, da prodajalci razumejo vpliv zunanjih lastnosti izdelka na kupčevo 
zaznavo kakovosti celotne ponudbe prodajalne. Zunanje značilnosti izdelkov so 
pomembnejše takrat, kadar je težko oceniti notranjo kakovost izdelkov (npr. pri hrani). 
Poleg zaznave kakovosti preko blagovnih znamk in cen je potrebno v tem okviru 
upoštevati tudi relativne cene (cene v primerjavi s ponudbo konkurentov), opremljenost 
z informacijami o samem izdelku, razpoložljivost izdelkov v akciji ter nasploh pravi 
sortiment izdelkov po širini in globini.  
 

3. Kakovost storitev v prodajalni  
Kakovost storitev predstavlja značilnosti storitve, ki so prilagojene zahtevam in željam 
kupcev. Upoštevati je potrebno storitve, ki so povezane z nakupom (razpoložljivost 
prodajnega osebja, prijaznost, ustrežljivost, strokovnost, hitrost postopka na blagajni, 
število košaric in vozičkov …) in storitve, ki z nakupom nimajo neposredne zveze 
(predstavitev izdelkov, družabne prireditve v prodajalni ali pred njo). Storitvene 
aktivnosti v prodajalni dvigujejo zaznavno vrednost nakupa in s tem izboljšujejo 
konkurenčnost prodajalne. Storitve so torej pomemben dejavnik strategije trgovskega 
podjetja, saj lahko konkurenca hitro posnema ponudbo, veliko težje pa posnema 
storitve, ki so neotipljive (Levy, Weitz, 2001, str. 585-587). Da bi trgovsko podjetje z 
uvajanjem in izvajanjem kakovostnih storitev lahko doseglo čim večjo konkurenčno 
prednost, mora vedeti predvsem, katere storitve si porabniki najbolj želijo (Levy, 
Weitz, 2001, str. 594).  

 
4. Pričakovanja:  

Podrobno so obravnavana že v točki 1.5. Ponovim naj le to, da pričakovanja služijo 
kupcu za primerjavo z zaznano vrednostjo in s kakovostjo storitve. Prodajalna lahko 
preko dejavnikov, na podlagi katerih se oblikujejo pričakovanja, vpliva na zadovoljstvo 
kupcev in s tem tudi na oblikovanje zvestobe.  

 
Vsi ti dejavniki vplivajo na način vedenja oz. obnašanja kupca, torej na njegova stališča, 
priporočila, na zadovoljstvo in željo po ponovnem nakupu (Urbančič, 2002, str. 12). Vse to 
pa se odseva v oblikovanju zvestobe prodajalni. Zelo pomemben dejavnik zvestobe je tudi 
usmerjenost k pravim ciljnim segmentom in poznavanje njihovih značilnosti.  
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1.7    Pomen zadovoljstva porabnikov na poslovanje podjetja 
 
Zadovoljstvo porabnikov pomembno vpliva, v povezavi z drugimi dejavniki, na končni 
dobiček, ki je cilj vsakega podjetja. Seveda pa podjetja ne zasledujejo le enega cilja, ampak 
splet ciljev, ki jih sestavljajo donosnost, rast tržnega deleža, rast prodaje, izboljšanje ugleda 
podjetja itd. Vendar pa vsa tržno naravnana podjetja zasledujejo enak osnovni cilj, zaradi 
katerega so nastala, to je ustvarjanje dobička (Štefančič Pavlovič, 2001, str. 30).  
Prvi pogoj za dosego dobička je kakovosten izdelek oz. storitev, pravzaprav je predpogoj 
celovita kakovost v podjetju, kar mora zaznavati tako porabnik kot tudi zaposleni v 
podjetju (Kavran, 2001). Podjetje mora tako neprestano skrbeti za kakovost svojih 
izdelkov in storitev ter za vsesplošno kakovost svojega poslovanja. S tem lahko vpliva na 
to, da so kupci njegovih izdelkov in storitev zadovoljni in se ponovno odločajo za nakup. 
Zadovoljni kupci so s svojimi ponavljajočimi se nakupi ter zvestobo podjetju eden od 
pomembnih dejavnikov, ki predstavljajo osnovo, na kateri podjetje gradi svojo poslovno 
uspešnost in zasleduje osnovni cilj svojega poslovanja, t.j. dobiček.  
 
Ključne parametre, ki v povezavi z zadovoljstvom vplivajo na dobičkonosnost podjetja, sta 
v svojih raziskavah opredelila Anderson in Fornell.  
Raziskave so pokazale, da večje zadovoljstvo vpliva na (Anderson, Fornell, Lehmann, 
1994, str. 55; Štefančič Pavlovič, 2001, str. 40-42): 
 
1. Večjo zvestobo obstoječih kupcev 

Zadovoljstvo porabnikov vpliva na to, da porabniki ostajajo zvesti podjetju in njegovim 
izdelkom. V primeru, da ima podjetje veliko zvestih kupcev, lahko računa, da bodo ti s 
svojimi ponovnimi nakupi skrbeli za prihodke podjetja tudi v prihodnjih letih. Bolj kot 
so kupci zvesti podjetju, večja je verjetnost, da bodo s svojimi nakupi nadaljevali še 
veliko let. Na ta način se veča tudi skupna vrednost, ki jo ima posamezni zvesti kupec 
za podjetje. Večje kot je torej zadovoljstvo kupca, večja je njegova zvestoba in daljše je 
obdobje, v katerem kupuje izdelke ali storitve podjetja. S tem pa se veča tudi vrednost 
kupca z vidika podjetja ter dobičkonosnost podjetja. Vrednost, ki jo ima posamezen 
kupec za podjetje, predstavlja neto sedanjo vrednost pričakovanih razlik med prihodki 
in stroški v dobi kupčeve zvestobe.  

 

2. Nižjo cenovno elastičnost 

Zadovoljni porabniki so pripravljeni plačati tudi višjo ceno za koristi, ki jih dobijo z 
nakupom izdelka ali storitve podjetja, in so manj občutljivi na dvig cene. Znižanje 
cenovne elastičnosti tako vpliva na večjo dobičkonosnost, saj lahko podjetje 
zadovoljnim kupcem zaračunava večjo maržo.  

 
3. Neodzivnost obstoječih kupcev na napore konkurence 

Kupci, ki so zadovoljni z izdelki ali storitvami podjetja, se veliko slabše ali sploh ne 
odzivajo na napore in akcije konkurence, s katerimi poskuša pridobiti nove kupce. 
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Podjetja z zadovoljnimi kupci imajo visok delež stalnih strank, kar vpliva na to, da so 
njihovi stroški pridobivanja novih kupcev nižji, pri konkurentih pa so ti stroški višji. 
Podjetje z zvestimi kupci beleži večji dobiček, ki mu ga prinašajo njegove stalne 
stranke.  

 
4. Nižje stroške prihodnjih transakcij 

Zadovoljstvo porabnikov vpliva tudi na znižanje prodajnih stroškov ter na povečanje 
prihodkov od prodaje v prihodnosti. Napori prodajnega osebja so manjši, ko gre za 
stalne kupce, saj ti izdelke ali storitve že poznajo. Nasprotno velja za potencialne 
kupce, ki velikokrat šele primerjajo ponudbe različnih podjetij. Izdelkov ali storitev še 
ne poznajo, zato zahtevajo veliko več časa in naporov vseh zaposlenih v podjetju. Vse 
to se odraža v višjih transakcijskih stroških, ko gre za potencialne kupce, in nižjih 
transakcijskih stroških pri obstoječih kupcih.  
Poleg tega stalne stranke kupujejo bolj pogosto in večjo količino izdelkov. Ker zaupajo 
podjetju in njegovi ponudbi, so tudi bolj dovzetne za nakup novih izdelkov ali storitev 
podjetja. Z nakupom novih, izboljšanih in dopolnilnih izdelkov še dodatno povečujejo 
prihodke podjetja ter s tem vplivajo na večjo dobičkonosnost.  

 
5. Nižje stroške pritožb in reklamacij 

Obravnava pritožb in reklamacij ter odpravljanje napak zahteva čas in vire podjetja, kar 
povzroča določene stroške. Tista podjetja, ki stalno skrbijo za kakovost svojih izdelkov 
in storitev ter konstantno zagotavljajo zadovoljstvo svojih kupcev, beležijo manjše 
število pritožb in reklamacij. Zato potrebujejo tudi manj zaposlenih in ostalih virov, ki 
so namenjeni sprejemanju in obravnavanju pritožb in reklamacij, poleg tega pa imajo 
tudi nižje stroške s popravili in zamenjavo izdelkov.  

 
6. Nižje stroške pridobivanja novih kupcev 

Stroški pridobivanja novih kupcev so precej nižji v podjetjih z zadovoljnimi kupci. 
Porabniki, ki zaupajo podjetju in so zadovoljni z njegovimi izdelki ali storitvami, s 
komunikacijami od ust do ust posredujejo svoje pozitivne izkušnje drugim osebam, ki 
so lahko potencialni kupci podjetja. Tudi mediji veliko raje pišejo spodbudne 
informacije o podjetju, če so te podprte s konkretnimi rezultati o zadovoljstvu 
obstoječih kupcev. Poleg tega pa zadovoljstvo porabnikov vpliva na verodostojnost 
oglaševanja izdelkov ali storitev podjetja. 

 
7. Dvig ugleda podjetja 

Zadovoljni kupci, ki so po mnenju tržnikov boljši oglaševalci kot vsi plačani oglasi v 
javnih občilih (Kotler, 1996, str. 21), pomembno prispevajo k ugledu celotnega 
podjetja. Večji ugled podjetja pomaga pri uvajanju novega izdelka na trg, saj pri 
porabnikih dviga zavedanje in prepoznavnost izdelka, poleg tega pa zmanjšuje 
potencialno tveganje. Ugled podjetja pozitivno vpliva na vzpostavljanje in vzdrževanje 
odnosov s ključnimi dobavitelji, distributerji in ostalimi poslovnimi partnerji podjetja.  
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1.8    Merjenje zadovoljstva porabnikov 
 
Merjenje zadovoljstva porabnikov je področje, ki je v zadnjem času vedno bolj aktualno. 
Pri tem ne gre le za trenutni trend v tržnem raziskovanju, temveč  za odraz situacije na 
trgu. Stopnja konkurenčnosti med podjetji je čedalje večja, izdelki oziroma storitve se med 
seboj ne razlikujejo prav dosti, porabniki pa so vse zahtevnejši. Zato je zadovoljna stranka 
oz. porabnik čedalje pomembnejši dejavnik uspešnosti podjetja. Podjetje, ki pozna mnenja 
in stališča svojih strank, lahko bolje zadovolji njihove potrebe in ima v konkurenčnem 
okolju možnosti za boljše poslovne odločitve (Kavran, 2004).  
 
Raziskave zadovoljstva porabnikov dajejo organizacijam povratno informacijo o njihovem 
poslovanju, o obstoječih in možnih problemih. Hkrati pa sporočajo porabnikom, da želijo 
zanje čim bolje poskrbeti. Zadovoljstvo porabnikov je potrebno redno spremljati, saj se 
njihove želje in pričakovanja spreminjajo. Rezultati raziskav so 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.  
 

1.8.1.      Metode za merjenje zadovoljstva porabnikov 
 
Najprej mora podjetje prepoznati kupčeve želje, potrebe in pričakovanja ter na podlagi teh 
ugotovitev oblikovati svojo ponudbo. Za uspešno ugotavljanje stanja na trgu oz. 
zadovoljstva svojih porabnikov mora imeti podjetje učinkovit ter reden sistem poročanja 
rezultatov merjenj (Koren, 1997, str. 19). Najboljši je tak informacijski sistem, ki omogoča 
pridobivanje informacij neposredno pri porabniku (Štefančič Pavlovič, 2001, str. 43). 
Pomembno je namreč, kaj si mislijo in želijo porabniki, in ne, kaj si mi mislimo, da si 
želijo (Kavran, 2004). Podjetje lahko pride do teh ugotovitev s pomočjo različnih metod, ki 
se uporabljajo za merjenje zadovoljstva. Podatki, ki izhajajo iz raziskave o zadovoljstvu 
porabnikov, dajo podjetju v večini primerov pravo sliko o tem, kako uspešno je pri 
zadovoljevanju želja in potreb svojih kupcev ter kaj je tisto, kar uporabnik še želi in 
pričakuje od podjetja.  
 
Za merjenje zadovoljstva porabnikov  lahko uporabljamo naslednje metode (Kotler, 1996, 
str. 41-43): 
 

• Sistem pritožb in predlogov:  

Organizacija, usmerjena k porabnikom, bo z raznimi idejami poenostavila sistem 
pritožb, na primer veliko restavracij in bolnišnic ima obrazce, na katere lahko stranke 
napišejo svoje pritožbe. Prav tako so nekatera podjetja vzpostavila brezplačne 
telefonske številke, na katere lahko porabniki sprašujejo, svetujejo ali se pritožijo. Tako 
pridobljene informacije omogočajo podjetju hitrejše reševanje nastalih težav, z njimi pa 
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pridobijo tudi mnogo idej (Kotler, 1996, str. 41). Pri sistemu pritožb in predlogov se mi 
zdi pomembno poudariti to, da odsotnost pritožb še na pomeni, da ima podjetje zelo 
zadovoljne porabnike. Nezadovoljni namreč raje brez besed zapustijo podjetje, kot pa 
da bi mu sporočili razlog za svoje nezadovoljstvo.  
 

• Ankete o zadovoljstvu kupcev: 
Razne študije so pokazale, da so kupci nezadovoljni z enim od štirih nakupov, vendar 
se manj kot 5% nezadovoljnih kupcev resnično pritoži. Razlog je v tem, da mislijo, da s 
pritožbo ne bodo uspeli ali pa da ni tako zelo pomembna. S tem podjetja velikokrat 
izgubijo stranke, ker te raje kupijo manjše količine ali pa drugje, kot da bi se pritožile. 
Zato je bolje, da podjetja uporabljajo pri svojem raziskovanju še metodo anketiranja, v 
katero vključijo naključno izbrane porabnike, ki izražajo svoje zadovoljstvo, 
nezadovoljstvo in mnenje o delovanju konkurence. Ankete lahko pošljejo po pošti ali 
strankam telefonirajo. Pri tej raziskovalni metodi bi bilo dobro postaviti vprašanja, s 
katerimi bi ugotovili, ali ima porabnik resnično namen ponovno nakupovati pri njih in 
kakšna je verjetnost, da bo priporočil podjetje ali blagovno znamko še komu drugemu 
(Kotler, 1996, str. 42). 
 

• Namišljeno nakupovanje (ang. mistery shopping):  
Namišljeno nakupovanje opravljajo ljudje, ki jih podjetja najamejo zato, da kupujejo 
njihove izdelke ali storitve, tudi konkurenčne, in poročajo o svojih dobrih in slabih 
izkušnjah ob nakupih. To vlogo bi morali opravljati tudi sami vodilni delavci, da bi 
videli, kakšen je odnos do porabnikov. Temu podobno je telefonsko poizvedovanje, ko 
kliče vodilni delavec v lastno podjetje in vodi telefonske razgovore (Kotler, 1996, str. 
42). 

 
• Analiza izgubljenih porabnikov: 

V podjetjih bi se morali potruditi izvedeti, zakaj so določeni porabniki prenehali 
kupovati pri njih ali odšli h konkurenci. Z njimi bi se bilo potrebno pogovoriti o 
razlogih za to in prav tako spremljati njihovo stopnjo osipa (Kotler, 1996, str. 42). 

 
Pridobivanje mnenj končnih uporabnikov izdelkov ali storitev omogoča poglobljeno 
spoznavanje strank, njihovih želja in pogleda na storitev ali izdelek, nevtralno ugotavljanje 
položaja konkurence in ustvarjanje novih idej (Kavran, 2004). Podjetja pridejo do 
spoznanja, s čim so porabniki zadovoljni in s čim niso.  
 
Pomembno je tudi, da se v celoten proces zadovoljevanja porabnikov vključijo zaposleni v 
podjetju, kar imenujemo notranje (interno) trženje (Pečlin, 2001, str. 18). Bistveno je 
obveščanje zaposlenih o rezultatih in njihovo vključevanje v nove dejavnosti, usmerjene v 
dodatno izboljšanje zadovoljstva porabnikov. S tem lahko pridobimo in izkoristimo 
dragoceno znanje zaposlenih, ki so v stiku s porabniki, prav tako pa je to dodatna 
motivacija zaposlenih pri ustvarjanju novih razmer in uvajanju novih dejavnosti, ki vodijo 
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do zadovoljnega porabnika. Dejavnosti v tej smeri tudi spodbudijo zaposlene, da začnejo o 
svojih porabnikih razmišljati z drugačnega zornega kota. Zelo koristna je tudi interna 
raziskava zadovoljstva zaposlenih, ki z uporabo enakega vprašalnika kot za porabnike, 
sami ocenijo svoje podjetje. Namen tega je ugotoviti, ali so zaposlenim pomembne enake 
lastnosti kot njihovim porabnikom in ali so enako zadovoljni. Ugotovimo lahko tudi, ali se 
zaposleni zavedajo prednosti in slabosti svojega podjetja (Kavran, 2004). 
 
Namen proučevanja oz. raziskave o zadovoljstvu porabnikov pa ni samo, da vodstvo 
podjetja ugotovi, kako zadovoljni so porabniki njihovih proizvodov ali storitev, ampak 
tudi, da  ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni. V ta namen je potrebno primerjati 
rezultate merjenja s prejšnjim merjenjem. Na ta način podjetje odkrije prednosti in slabosti 
svojih izdelkov ali storitev v primerjavi z izdelki ali storitvami najboljših konkurenčnih 
podjetij in usmeri pozornost na izboljšanje kakovosti svojih izdelkov in storitev (Potočnik, 
2000, str. 187). 
 
 

2 TRŽNA RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA KUPCEV Z 
IZBRANIMI ŽIVILSKIMI PRODAJALNAMI V ŽIREH 

 
To poglavje predstavlja empirični del naloge, kjer so predstavljena osnovna izhodišča za 
tržno raziskavo. Poglavje začenjam s predstavitvijo trgovine na drobno v Žireh in izborom 
živilskih prodajaln za raziskavo. V nadaljevanju predstavljam raziskovalni problem in cilje 
raziskave. Sledi postavljanje hipotez in predstavitev anketnega vprašalnika. Poglavje 
zaključujem z določitvijo vzorca ter predstavitvijo poteka zbiranja podatkov.  
 

2.1    Struktura trgovine na drobno v Žireh 
 
V tabeli 1 prikazujem prodajalne po skupinah dejavnosti v Žireh, za leti 1999 in 2001. 
Rezultati raziskovanja za leto 2001 kažejo, da se je število prodajaln v Žireh glede na leto 
1999 znižalo za 6%. To zmanjšanje je posledica zaprtja dveh trgovin na drobno z živili, 
medtem ko je število trgovin na drobno z neživili in trgovin na drobno z motornimi gorivi 
in motornimi vozili ostalo nespremenjeno.  
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Tabela 1: Prodajalne po skupinah dejavnosti v Žireh, 1999 in 2001* 

Dejavnost 1999 2001 % 

Trg. na drobno z živili 14 12 86 

Trg. na drobno z neživili 19 19 100 

Trg. na drobno z mot. gorivi in mot. vozili 2 2 100 

Skupaj 35 33 94 
*Prikazani podatki o prodajnih zmogljivostih v trgovini na drobno so bili zbrani na Statističnem uradu RS, 
kamor občine pošljejo prijave obratovalnega časa prodajaln. Prikazani so podatki za zadnji dve leti zbiranja. 
Vnaprej se bodo podatki zbirali le vsakih pet let, tako da naslednja publikacija izide predvidoma leta 2006 s 
podatki za leto 2005 (Statistični urad RS, 2004). 
Vir: Škafar-Božič, 1999, str. 170; Rošker, 2002, str. 157. 
 
Kot je prikazano v tabeli 2, se je površina prodajnega prostora trgovin na drobno z živili v 
Žireh v letu 2001 glede na leto 1999 povečala za 32%, kljub zmanjšanju števila teh trgovin 
za 14%. To pomeni, da je po številu prodajaln manj, vendar so le-te večje. V letu 2001 je 
na prebivalca Žirov prišlo povprečno 0,219 m2 prodajnega prostora, glede na leto 1999 
(0,167 m2  na prebivalca) se je povečal za 31%. 
 

Tabela 2: Prodajalne in površine prodajnih prostorov v trgovini na drobno z živili  
(52.11+52.2) v Žireh, 1999 in 2001*    

  1999 2001 % 

Število prodajaln 14 12 86 

Površina prodajnega prostora v m2 816 1074 132 

Površina prodajnega prostora v m2  na preb.  0,167 0,219 131 
*Prikazani podatki o prodajnih zmogljivostih v trgovini na drobno so bili zbrani na Statističnem uradu RS, 
kamor občine pošljejo prijave obratovalnega časa prodajaln. Prikazani so podatki za zadnji dve leti zbiranja. 
Vnaprej se bodo podatki zbirali le vsakih pet let, tako da naslednja publikacija izide predvidoma leta 2006 s 
podatki za leto 2005 (Statistični urad RS, 2004). 
Vir: Škafar-Božič, 1999, str. 170; Rošker, 2002, str. 157. 
 
V tabeli 3 so po velikosti prodajnih prostorov prikazane prodajalne, površina prostorov in 
osebe, ki delajo v prodajalni, v trgovini na drobno z živili, v Žireh. Leta 2002 je bilo v 
Žireh skupaj 12 prodajaln na drobno z živili, katerih skupna površina je znašala 1500 m2. 
Prodajni prostor žirovske prodajalne na drobno z živili je v letu 2002 meril povprečno 92 
m2. Podatki o velikosti prodajnih prostorov kažejo, da so bile leta 2002 najštevilčnejše 
prodajalne z živili tiste, katerih površina znaša od 31 do 60 m2 (4 prodajalne ali 33,3% 
prodajaln). Z največjo prodajno površino, to je od 201 do 500 m2   je bila v Žireh le ena 
prodajalna na drobno z živili. V Žireh se zmanjšuje delež prodajaln z manjšo prodajno 
površino, delež večjih prodajaln pa se povečuje.  
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Tabela 3: Prodajalne, površina prostorov in osebe, ki delajo v prodajalni, v trgovini na 
drobno z živili v Žireh, po velikosti prodajnih prostorov,  2002* 

Površina v m2 
Povprečna površina v 

m2 
Velikost 

prodajnih 
prostorov 

v m2 
Število 

prodajaln Skupaj 
Prodajni 
prostor 

Priro čno 
skladišče 

Št. oseb, 
ki delajo v 
prodajalni  

na 
prodajni 
prostor v 
prodajalni  

na osebo, 
ki dela v 
prodajalni 

Št. oseb, ki 
delajo v 
prodajalni 
na 
prodajalno 

do 10 1 20 10 10 1 10 10 1,0 

11-30 1 36 24 12 2 24 12 2,0 

31-60 4 293 213 80 6 53 36 1,5 

61-100 2 191 138 53 5 69 28 2,5 

101-200 3 509 395 114 18 132 22 6,0 

201-500 1 451 323 128 11 323 29 11,0 

SKUPAJ 12 1500 1103 397 43 92 26 3,6 
*Prikazani podatki o prodajalnah, površini prostorov in osebah, ki delajo v prodajalnah, v trgovini na drobno 
z živili, v Žireh, so bili zbrani na Občini Žiri, kamor so posamezne prodajalne poslale prijave obratovalnega 
časa. Navedene podatke sem razvrstila v tabelo glede na velikost prodajnih prostorov. Občina je podatke 
zadnjič zbirala za leto 2002. 
Vir: Občina Žiri. 
 

2.2    Predstavitev izbranih živilskih prodajaln 
 
V raziskavi sem se omejila le na tiste prodajalne z živili v Žireh, katerih velikost 
prodajnega prostora skupaj s priročnim skladiščem presega 100 m2.  V to skupino sodijo: 
SP Blagovnica, M Sora Market, M Sora Diskont in TUŠ - Prodajalna Marjan. Tabela 
4 predstavlja osnovne značilnosti izbranih prodajaln. 
 
SP Blagovnica je prodajalna trgovske družbe Mercator. Po velikosti jo Mercator uvršča 
med superete. Spada med splošne prodajalne in naj bi zadovoljevala mesečne potrebe 
gospodinjstev. Izbor izdelkov je porazdeljen v razmerju 80% živil in 20% neživil. Način 
postrežbe v tej trgovini je samopostrežni.  
 
M Sora ima v Žireh dve prodajalni z živili: Market in Diskont . To sta franšizni prodajalni 
trgovske družbe Mercator. Glede na velikost spadata med markete, s samopostrežnim 
načinom prodaje. Razlika med obema prodajalnama je v cenah izdelkov, ki jih ponujata. V 
Marketu ponujajo proizvode po običajnih cenah. Diskont pa je prodajalna, v kateri so cene 
izdelkov zaradi večjega obsega poslovanja občutno nižje od običajnih. S takšnimi cenami 
hočejo doseči približno enak dobiček na kvadratni meter prodajne površine, ki ga dosegajo 
z večjim obsegom poslovanja in nižjimi stroški, ki temeljijo med drugim tudi na 
minimalnih storitvah.  
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Med franšizne prodajalne v Žireh spada tudi TUŠ - Prodajalna Marjan. Gre za manjšo 
prodajalno, ki ponuja širok in plitek sortiment izdelkov vsakodnevne rabe. Način postrežbe 
je tudi v tej prodajalni samopostrežni. TUŠ - Prodajalna Marjan privablja kupce s 
pogostimi ponudbami po akcijskih cenah.   
 
V ponudbi vseh štirih prodajaln je velik poudarek na izdelkih lastne trgovske znamke, s 
katerimi krepijo pozitivno podobo trgovca in povečujejo njegovo stopnjo dobička. 
 
Tabela 4: Osnovne značilnosti izbranih žirovskih živilskih prodajaln za raziskavo*  

Prodajalna/ kriterij 
razvrstitve 

SP Blagovnica M Sora 
Market 

M Sora 
Diskont 

TUŠ           
Prodajalna 

Marjan 

Površina prodajnega 
prostora (m2) 323 170 130 95 
Površina proiročnega 
skladišča (m2) 128 60 34 20 
Število zaposlenih 11 8 4 6 

Velikost supereta market market 
manjša 

prodajalna 
Sortiment splošne prodajalne 
Način postrežbe samopostrežba 
Lokacija ožji center periferija  periferija ožji center 
Cene običajne običajne diskontne običajne 

Lastništvo 
prodajalna trgovske 

družbe 
franšizna 

prodajalna 
franšizna 

prodajalna 
franšizna 

prodajalna 
* Prikazani podatki o osnovnih značilnostih izbranih žirovskih živilskih prodajaln, so bili zbrani na Občini 
Žiri, kamor so posamezne prodajalne poslale prijave obratovalnega časa. Občina je podatke zadnjič zbirala za 
leto 2002. 
Vir: Občina Žiri. 
 

2.3   Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave 
 
Živimo v času, ko je na trgu prisotnih izredno veliko prodajaln z blagom za široko porabo, 
med katerimi vlada močna konkurenca. Tudi kupci postajajo vedno bolj zahtevni. V 
prodajalnah jim niso pomembni samo izdelki, temveč želijo dobiti nekaj več. Vsak 
trenutek imajo na voljo dovolj informacij o prodajalnah in njihovi ponudbi. Pojavi se 
vprašanje, v kateri prodajalni izmed množice različnih, bo kupec opravil svoj nakup. 
Katero prodajalno bo kupec izbral, je odvisno predvsem od njegovega zadovoljstva in 
občutka pripadnosti določeni prodajalni. Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem delu 
naloge, je oblikovanje te pripadnosti odvisno predvsem od zaznane vrednosti same 
prodajalne, od kakovosti storitve, od podobe prodajalne in od koristi nasploh, ki jih bo imel 
kupec z izbiro določene prodajalne, kar bo tudi oblikovalo njegovo zadovoljstvo.  
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Trgovci se skušajo prilagajati spremembam na trgu, saj želijo k sebi privabiti čim več 
kupcev. Posledica tega je, da se njihove ponudbe in kakovosti storitev pogosto niti ne da 
razlikovati  in morajo poiskati druge načine diferenciacije. Vendar pa ni dovolj, da trgovci 
kupce samo pritegnejo, pomembno je, da jih znajo tudi obdržati, saj jim le-ti predstavljajo 
zagotovilo za kontinuirano prodajo.  
 
Prodajalne z živili v Žireh ne izvajajo obsežnih raziskav o nakupnih navadah in 
zadovoljstvu kupcev. Zato je osnovni cilj moje raziskave ugotoviti raven zadovoljstva 
končnih kupcev z izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh in predlagati rešitve za 
doseganje najvišje možne stopnje zadovoljstva končnih kupcev. Ugotoviti želim, kakšne so 
nakupne navade kupcev v žirovskih prodajalnah z živili. Zanima me, kakšno je 
zadovoljstvo kupcev s posameznimi lastnostmi prodajaln in kakšno je njihovo splošno 
zadovoljstvo. Hkrati skušam ugotoviti, kaj je kupcem v izbranih živilskih prodajalnah všeč 
in kaj ne, kaj bi še lahko spremenili oz. izboljšali. Z raziskovalnimi hipotezami želim 
ugotoviti, ali imajo obravnavane demografske spremenljivke vpliv na zadovoljstvo kupcev 
s posamezno lastnostjo prodajalne.  
 

2.4     Raziskovalne hipoteze 
 
Začetne hipoteze predstavljajo izhodiščno točko pri reševanju problema. Le-te bom z 
analizo podatkov preverila. Za lažje razumevanje in bolj konkretno preverjanje in iskanje 
odgovorov na vprašanja sem postavila pet hipotez. Navedene hipoteze, ki sledijo v 
nadaljevanju, sem oblikovala na podlagi empirične domače in tuje literature, od katere sem 
nekatero uporabila že v predhodnih poglavjih, nekatera pa je popolnoma nova.  
 
Izhodiščne hipoteze:  
 

HIPOTEZA 1A: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z lokacijo prodajaln.   
HIPOTEZA 1B: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s prodajnim prostorom prodajaln.   
HIPOTEZA 1C: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z udobnostjo nakupa v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1D: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z izborom izdelkov v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1E: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s cenami izdelkov v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1F: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s prodajnim osebjem v prodajalnah.   
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Kupci z višjimi dohodki in višjo izobrazbo so bolj zahtevni, od prodajalne pričakujejo več 
in se prej pritožijo (Ule, Kline, 1996, str. 250). Na podlagi tega predvidevam, da med 
kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z različnimi neto mesečnimi dohodki obstajajo razlike  
v zadovoljstvu s posameznimi lastnostmi prodajaln.  
 

HIPOTEZA 2: Starejši večkrat nakupujejo izdelke vsakdanje rabe v manjših 
prodajalnah (prodajalnah neodvisnih trgovcev) kot mlajši kupci. 
 
To hipotezo sem postavila zato, ker starejše osebe za nakupovanje potrebujejo več časa in 
pozornosti. V primerjavi z mlajšimi so tudi manj naklonjeni spremembam (Levy, Weitz, 
2001, str. 119). Živilske prodajalne neodvisnih trgovcev v Žireh so manjše, zato imajo 
kupci večji pregled nad ponudbo. Hkrati pa so kupci v teh prodajalnah deležni več 
pozornosti prodajalcev. 
 

HIPOTEZA 3: Kupci, ki najpogosteje nakupujejo v Mer catorjevih živilskih 
prodajalnah (SP Blagovnica, M Sora Market, M Sora Diskont) se po neto mesečnem 
dohodku gospodinjstva razlikujejo od tistih, ki najpogosteje nakupujejo v ostalih 
živilskih prodajalnah v Žireh (Trgovina Selo, Trgovina Popaj, Pri Maruši, TUŠ – 
Prodajalna Marjan). 
 
Kupci z nižjimi dohodki so finančno bolj omejeni (teorija omejenih virov) in zato iščejo 
možnosti, da bi denar porabili kar se da racionalno. Zato predvidevam, da obiskujejo 
Mercatorjeve živilske prodajalne, za katere je značilna strategija vsak dan nizkih cen. 
Mercator uporablja tudi t. i. trajno nizke cene za izdelke, po katerih kupci najbolj 
povprašujejo, njihove cene pa se ne spremenijo vsaj šest mesecev. Prav tako imajo 
Mercatorjeve prodajalne v svojem sortimentu celo množico izdelkov trgovske blagovne 
znamke, med kupci pa je tudi zelo priljubljena njihova nakupovalna kartica Mercator pika 
(Jankovič, 2002, str. 8).  
 
HIPOTEZA 4A: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z lokacijo prodajaln.  
HIPOTEZA 4B: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim 
prostorom prodajaln.  
HIPOTEZA 4C: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z udobnostjo nakupa 
v prodajalnah.  
HIPOTEZA 4D: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z izborom izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4E: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s cenami izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4F: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim osebjem 
v prodajalnah.  
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V gospodinjstvih vsakodnevne nakupe v večini primerov opravljajo ženske (Frain, 1994, 
str. 116). Zato me zanima, ali ženske zaradi pogostejših nakupov v živilskih prodajalnah 
drugače ocenjujejo zadovoljstvo s posameznimi lastnostmi prodajalne kot moški.  

 
HIPOTEZA 5: Anketiranci so na splošno več kot »niti zadovoljni niti nezadovoljni« z 
izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh.  
 
V času izvajanja raziskave sem si ustvarila mnenje, da so kupci z izbranimi živilskimi 
prodajalnami v Žireh na splošno več kot »niti zadovoljni niti nezadovoljni«. Na osnovi 
osebnih razgovorov s kupci sem dobila vtis, da so kupci zadovoljni ali celo zelo 
zadovoljni.  
 

2.5     Oblikovanje vprašalnika 
 
Za zbiranje primarnih podatkov sem oblikovala vprašalnik (glej Prilogo 1, na str. 1). V 
prvem delu vprašalnika skušam ugotoviti, kako pogosto kupci kupujejo v žirovskih 
živilskih prodajalnah, v kateri prodajalni opravijo največ nakupov ter kateri dejavniki so 
jim pomembni pri izbiri prodajalne z živili. V drugem delu vprašalnika se skušam 
osredotočiti le na tisto prodajalno, v kateri so anketirane osebe pravkar opravile nakup. V 
tem delu so najprej predstavljene trditve, ki se nanašajo na glavne dejavnike kupčeve izbire 
prodajalne. Vprašanja so zaprtega tipa. Uporabila sem Likertovo lestvico, ki sodi med 
posredne lestvice za merjenje stališč. V tem delu vprašalnika sem postavila tudi vprašanje 
za ugotavljanje splošnega zadovoljstva kupcev z izbrano prodajalno.  Sledijo še vprašanja 
odprtega tipa, s katerimi sem  želela izvedeti, s čim so anketiranci v izbrani prodajalni 
najbolj oz. najmanj zadovoljni in kaj bi v tej prodajalni spremenili oz. izboljšali. Zadnji del 
vprašalnika sestavljajo vprašanja, ki so povezana z demografskimi podatki. Vprašanja so 
odprtega in zaprtega tipa.  
Testno sem anketirala 8 kupcev v izbranih živilskih prodajalnah v Žireh in nato sestavila 
končni vprašalnik za pridobitev primarnih podatkov.  
 

2.6     Določitev vzorca in zbiranje podatkov 
 
V raziskavi so sodelovali kupci  žirovskih živilskih prodajaln, ki so v času anketiranja 
nakupovali v izbranih prodajalnah.  
Vzorčni okvir raziskave predstavljajo vsi prebivalci Žirov in okolice, ki opravljajo nakupe 
blaga vsakdanje rabe v prodajalnah z živili v Žireh. V vzorec je bilo tako zajetih skupaj 
180 kupcev, izmed katerih jih je bilo pripravljenih sodelovati v anketi 132 (stopnja 
odzivnosti je bila 73 odstotna). Glede na značilnosti raziskave je vzorec namenski in 
neverjetnostni. 
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Podatke sem zbirala v času od 5.5. do 20.5.2004 pred izbranimi živilskimi prodajalnami v 
Žireh. Uporabila sem metodo osebnega anketiranja. Anketirance sem osebno spraševala ter 
si beležila njihove odgovore. Na ta način sem se izognila težavam, ki bi lahko nastale pri 
anketiranju, ankete pa so bile korektno izpolnjene. V primeru nejasnosti sem bila 
vprašanim na razpolago za morebitna pojasnila. V povprečju je razgovor s posameznim 
kupcem trajal 6 minut.  
 

2.7  Omejitve in možne napake 
 
Omejitve: V raziskavi sem se omejila na ljudi, ki so obiskali izbrane žirovske živilske 
prodajalne v dopoldanskem in popoldanskem času, od 5.5.2004 do 20.5.2004. 
 
Možne napake: Med raziskavo sem si prizadevala v čim večji meri zmanjšati možne 
napake. Da bi dobila verodostojne odgovore na vprašanja, sem pred izvedbo ankete 
testirala vprašalnik ter ga ustrezno popravila. Če sem med anketiranjem opazila, da je 
anketiranec pri katerem izmed vprašanj v dvomih, sem z drugimi besedami pojasnila, kaj 
vprašanje od njega zahteva. Kljub temu pa obstaja verjetnost, da je kateri izmed 
anketirancev narobe razumel katero izmed vprašanj. Obstaja tudi verjetnost, da anketiranec 
z odgovori ni podal svojega dejanskega mnenja. Tem napakam se na žalost nisem mogla 
izogniti.  
 
 

3 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE ZADOVOLJSTVA 
KUPCEV Z IZBRANIMI ŽIVILSKIMI PRODAJALNAMI V ŽIREH 

 
V nadaljevanju predstavljam analizo podatkov, ki sem jih pridobila z anketiranjem. 
Podatke, sem obdelala s programoma SPSS for Windows 12.0 in Microsoft Excel. Pri 
predstavitvi rezultatov najprej prikazujem značilnosti vzorca. Sledi predstavitev analiz po 
posameznih vprašanjih in preizkušanje izhodiščnih hipotez.  
 

3.1   Opis vzorca 
 
Vzorec je zajemal 132 anketirancev, od tega je bilo za vsako izbrano prodajalno 
anketiranih 33 naključno izbranih kupcev. Anketiranci so se med seboj razlikovali po 
spolu, starosti, dokončani stopnji izobrazbe ter po neto mesečnem dohodku gospodinjstva. 
Anketirance po omenjenih dejavnikih prikazujem v nadaljevanju, tabelarno pa so 
predstavljeni v Prilogi 2, na str. 4.  
 
V spolni strukturi vzorca prevladujejo ženske (77%). Moških je le 23%.  
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Kot prikazuje slika 2, je v vzorcu največ anketirancev (25%) starih med 46 in 55 let. 
Petinštirideset odstotkov anketirancev je starih do 45 let, 30% anketirancev pa je starejših 
od 56 let.  
 
Slika 2: Starostna struktura vzorca (v %)           N=132 
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Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Anketirance sem analizirala tudi po dokončani stopnji izobrazbe. Kot je prikazano na sliki 
3, ima večina anketirancev (44%) dokončano srednjo šola ali gimnazijo, sledijo anketiranci 
z dokončano osnovno ali poklicno šolo (40%). Visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo 
ima 16% anketirancev. V vzorcu ni oseb z magistrskim ali doktorskim nazivom.  
 
Slika 3: Izobrazbena struktura vzorca (v%)           N=132
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Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Dohodkovna struktura vzorca (slika 4) kaže, da največ anketirancev (28%) pripada 
gospodinjstvom z  mesečnim dohodkom nad 80.000 SIT do 160.000 SIT, sledijo 
anketiranci (25%), katerih mesečni dohodek gospodinjstva znaša nad 160.000 SIT do 
240.000 SIT ter anketiranci (24%) z mesečnim dohodkom gospodinjstva nad 360.000 SIT. 
Pri odgovorih na to vprašanje moramo biti pozorni na možnost napake, da so anketiranci 
namesto mesečnega dohodka gospodinjstva navajali osebni mesečni dohodek.  
 
Slika 4: Struktura vzorca glede na neto mesečni dohodek celotnega gospodinjstva    N=132 
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 Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 

3.2   Univariatne statistike 
 
Analizi tretjega dela vprašalnika (demografski podatki) bo v tej točki sledila analiza 
odgovorov na vprašanja iz prvih dveh delov, ki sem jo predstavila po zaporednem vrstnem 
redu vprašanj. Tabelarno so odgovori anketirancev na posamezna vprašanja predstavljeni v 
Prilogi 3, na str. 5. 
 
S prvim delom anketnega vprašalnika sem od anketirancev skušala dobiti splošne 
informacije o njihovih nakupih v živilskih prodajalnah. Najprej me je zanimala pogostost 
njihovih nakupov v živilskih prodajalnah v Žireh. Na sliki 5 vidimo, da največ 
anketirancev (29%) kupuje v živilskih prodajalnah v Žireh vsak drugi dan, 27% 
anketirancev pa kupuje v živilskih prodajalnah v Žireh vsak dan. Po 21% anketirancev 
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kupuje v živilskih prodajalnah enkrat oziroma dvakrat na teden. Le 2% anketirancev pa 
kupuje v živilskih prodajalnah 1-krat do 2-krat na mesec. 
 
Slika 5: Pogostost nakupov v živilskih prodajalnah (v%)           N=132 
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Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Po podatkih raziskave opravi povprečno žirovsko gospodinjstvo nakup v živilski prodajalni 
pogosteje kot vsak drugi dan - natančneje -  en nakup na 1,92 dneva. Iz tega sledi slabih 16 
obiskov živilskih prodajaln na mesec. Povprečno slovensko gospodinjstvo pa opravi v 
živilskih prodajalnah en nakup na 1,72 dneva, torej dobrih 17 obiskov živilskih prodajaln 
na mesec (Tkalec, 2001).  
 
V nadaljevanju sem skušala izvedeti, v kateri živilski prodajalni v Žireh anketiranci 
najpogosteje nakupujejo. Kot prikazuje slika 6, kar 75% anketirancev najpogosteje 
nakupuje v Mercatorjevih prodajalnah. Največ (39%) jih kupuje v SP Blagovnici, nekoliko 
manj (36%) jih najpogosteje kupuje v M Sori Market. V TUŠ-u - Prodajalni Marjan -  
najpogosteje kupuje 15% anketirancev. Pri zasebnikih (Trgovina Selo, Mant & Co., Pri 
Maruši in Trgovina Popaj) redno nakupuje le 8% anketirancev. V M Sora Diskontu po 
pričakovanjih najpogosteje nakupuje zelo malo anketirancev (2%), saj je to diskontna 
prodajalna, v kateri anketiranci nakupujejo manj pogosto, vendar takrat večje količine.  
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Slika 6: Prodajalne z živili, v katerih anketiranci največkrat kupujejo       N=132 
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Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Z raziskavo sem želela izvedeti tudi, kateri dejavniki so anketirancem najbolj pomembni 
pri izbiri prodajalne z živili. Slika 7 nam kaže vseh 12 dejavnikov, med katerimi so 
anketiranci lahko izbirali. Ko so izbrali tri, so jih razvrstili po pomembnosti, kjer 1 pomeni 
najpomembnejše, 2 manj pomembno in 3 najmanj pomembno. Tisti anketiranci, ki so 
izbrali kategoriji najbližja mojemu domu in široka izbira proizvodov, so tema dvema 
dejavnikoma najpogosteje pripisali najvišjo pomembnost. Tisti, ki so izbrali prisotnost 
akcijskih ponudb, dobra postrežba (prijaznost prodajalcev) in kartice ugodnosti, so 
najpogosteje dejali, da je to drugi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na izbiro prodajalne 
z živili. Anketiranci, ki so med dejavniki izbrali nizke cene, ugoden delovni čas, kakovost 
proizvodov, možnost plačila s plačilnimi karticami, lahko parkiranje, urejenost prodajalne 
ter privlačen zunanji izgled prodajalne, so le-te, v primerjavi z ostalimi navedenimi 
dejavniki, imeli za najmanj pomembne.  
 
Anketiranci so najpogosteje oceno ena (najpomembnejše) pripisali kategoriji najbližja 
mojemu domu, oceno dva (manj pomembno) kategoriji dobra postrežba (prijaznost 
prodajalcev) in oceno tri (najmanj pomembno) kategoriji ugoden delovni čas prodajalne.   
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Slika 7: Modus pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na izbiro prodajalne z živili 
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Vir: Lastna raziskava, 2004. 

 
V drugem delu anketnega vprašalnika sem se osredotočila na izbrane živilske prodajalne v 
Žireh: SP Blagovnico, M Soro Market, M Soro Diskont in TUŠ- Prodajalno Marjan.  
Anketiranci so imeli najprej navedene trditve, ki so se nanašale na posamezne lastnosti teh 
prodajaln (lokacija, prodajni prostor, udobnost nakupa, izbor izdelkov, cene izdelkov in 
prodajno osebje), s katerimi so ocenjevali svoje zadovoljstvo.  V razlagi, ki sledi, sta 
navedeni povprečna ocena zadovoljstva za posamezno skupino lastnosti ter standardni 
odklon. Na koncu sledi še prikaz vseh povprečnih ocen zadovoljstva (slika 8). Ocene 
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zadovoljstva vseh anketirancev, za posamezne prodajalne, so bolj podrobno predstavljene 
v Prilogi 3, na str. 6-9.  
 

Lokacija trgovine: 
Povprečni oceni zadovoljstva kupcev z lokacijo trgovine znašata za M Sora Diskont 4,79 
(standardni odklon 0,410) in  M Sora Market 4,48 (standardni odklon 0,723), kar pomeni, 
da so kupci v povprečju več kot zadovoljni z lokacijo teh dveh trgovin. Povprečna ocena 
zadovoljstva kupcev z lokacijo TUŠ- Prodajalne Marjan znaša 3,82 (standardni odklon 
0,836) in SP Blagovnice 3,76 (standardni odklon 0,938). Z lokacijo teh dveh trgovin so 
kupci v povprečju nekoliko manj kot zadovoljni. Ti dve prodajalni sta dosegli nižje 
povprečne ocene zaradi večjega nezadovoljstva kupcev s številom parkirnih mest in 
lahkoto parkiranja pred tema dvema prodajalnama.  
 

Prodajni prostor: 
SP Blagovnica je dosegla najvišjo povprečno oceno zadovoljstva kupcev s prodajnim 
prostorom in sicer 4,83 (standardni odklon 0,411). V povprečju so več kot zadovoljni s 
prodajnim prostorom tudi kupci M Sore Diskont (povprečna ocena 4,39; standardni odklon 
0,607) in M Sore Market (povprečna ocena 4,28; standardni odklon 0,808). Relativno 
najmanj so kupci zadovoljni s prodajnim prostorom Prodajalne Marjan (povprečna ocena 
3,86;  standardni odklon 0,895).  
 

Udobnost nakupa:  
Samo udobnost nakupa med drugim oblikujejo urejenost prodajnega okolja, vzdušje v 
prodajalni, razporeditev prodajnega prostora in vidno označene cene ob izdelkih. Najvišjo 
povprečno oceno zadovoljstva s temi dejavniki so anketiranci pripisali SP Blagovnici, in 
sicer 4,65 (standardni odklon 0,630). V povprečju so več kot zadovoljni z udobnostjo 
nakupa tudi kupci M Sore Diskont (povprečna ocena 4,29; standardni odklon 0,691). Nižji 
povprečni oceni zadovoljstva z udobnostjo nakupa sta prejeli TUŠ – Prodajalna Marjan 
(povprečna ocena 3,86; standardni odklon 0,890) in M Sora Market (povprečna ocena 
3,70; standardni odklon 1,088). Izmed dejavnikov, ki vplivajo na udobnost nakupa, so 
kupci M Sore Market najmanj zadovoljni s pregledom cen ob izdelkih (povprečna ocena 
3,24; standardni odklon 1,226), kupci Prodajalne Marjan pa z razporeditvijo prodajnega 
prostora  (povprečna ocena 3,09; standardni odklon 1,128).  
 

Izbor izdelkov:  
V povprečju so kupci najbolj zadovoljni z izborom izdelkov v SP Blagovnici (povprečna 
ocena 4,56; standardni odklon 0,570), sledita M Sorini trgovini Diskont (povprečna ocena 
3,99; standardni odklon 0,670) in Market (povprečna ocena 3,95; standardni odklon 0,891). 
Najmanj so v povprečju zadovoljni kupci z izborom izdelkov v Prodajalni Marjan 
(povprečna ocena 3,43; standardni odklon 0,797).  
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Cene izdelkov: 
Po ocenah anketirancev so s cenami v povprečju najbolj zadovoljni kupci M Sore Diskont 
(povprečna ocena 4,70; standardni odklon 0,637). V povprečju so nekoliko več kot 
zadovoljni s cenami tudi kupci SP Blagovnice (povprečna ocena 4,12; standardni odklon 
0,650). Manj kot zadovoljni pa so kupci s cenami v franšiznih prodajalnah M Sora Market 
(povprečna ocena 3,64; standardni odklon 0,653) in TUŠ – Prodajalna Marjan (povprečna 
ocena 3,64; standardni odklon 0,822).  
Kupci so najbolj zadovoljni s pogostimi ponudbami po akcijskih cenah v TUŠ – Prodajalni 
Marjan (povprečna ocena 4,79; standardni odklon 0,415). Več kot zadovoljni so v 
povprečju s ponudbami po akcijskih cenah tudi kupci SP Blagovnice (povprečna ocena 
4,45; standardni odklon 0,754). S pogostostjo ponudb po akcijskih cenah so povprečno 
najmanj zadovoljni kupci M Sorinih trgovin Diskont (povprečna ocena 3,94; standardni 
odklon 0,704) in Market (povprečna ocena 3,91; standardni odklon 0,765), čeprav so vse te 
povprečne ocene na splošno še vedno zelo zadovoljive.  
 

Prodajno osebje:  
Na zadovoljstvo kupcev z določeno prodajalno vpliva tudi prodajno osebje. Povprečna 
ocena zadovoljstva kupcev s prodajnim osebjem SP Blagovnice znaša 4,59 (standardni 
odklon 0,713). V povprečju so več kot zadovoljni s prodajnim osebjem tudi kupci M Sore 
Diskont (povprečna ocena 4,55; standardni odklon 0,697) in Market (povprečna ocena 
4,21; standardni odklon 0,954). Najmanj so zadovoljni kupci s prodajnim osebjem v 
Prodajalni Marjan, čeprav je povprečna ocena še vedno visoka, saj znaša 3,97 (standardni 
odklon 0,890).  
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Slika 8: Povprečne ocene zadovoljstva s posamezno lastnostjo prodajalne                 N=132 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.  
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V nadaljevanju so anketiranci ocenjevali svoje splošno zadovoljstvo z izbranimi živilskimi 
prodajalnami: 

• S SP Blagovnico je na splošno zadovoljnih 52% anketirancev, 45% jih je celo zelo 
zadovoljnih. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je le 3% anketirancev.  

• Prav tako je 52% anketirancev na splošno zadovoljnih z M Soro Diskontom, zelo 
zadovoljnih je 39%, niti zadovoljnih niti nezadovoljnih pa je 9% anketirancev.  

• Na splošno je z M Sora Marketom zadovoljnih 55% vprašanih, 33% anketirancev ni 
niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. Zelo zadovoljnih je z M Sora Marketom le 12% 
anketirancev.  

• Tudi s Prodajalno Marjan je na splošno zadovoljnih več kot polovica anketirancev 
(55%). Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 30% anketirancev, 12% anketirancev je 
zelo zadovoljnih, 3% anketirancev pa je celo nezadovoljnih.  

 
Na sliki 9 so prikazane povprečne ocene splošnega zadovoljstva anketirancev z izbranimi 
živilskimi prodajalnami v Žireh. Iz slike je lepo razvidno, da so anketiranci na splošno 
najbolj zadovoljni s prodajalno SP Blagovnico. Več kot zadovoljni so anketiranci tudi s 
prodajalno M Sora Diskont. Nekoliko manj kot zadovoljni pa so anketiranci z M Soro 
Market in Prodajalno Marjan.  
 
Slika 9: Povprečna ocena splošnega zadovoljstva anketirancev z izbranimi živilskimi 
prodajalnami v Žireh              N=132 

 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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spremenili oz. izboljšali. Odgovori na ta vprašanja naj bi pomagali prodajalnam k 
izboljšanju poslovanja- takšne informacije morajo biti za trgovce dobrodošle.  
 
Pri vprašanju, kaj je anketirancem najbolj všeč v izbranih prodajalnah, je bila stopnja 
odziva 100%. Nižje stopnje odziva  so bile dosežene pri odgovorih na vprašanja, kaj 
anketirancem v izbranih prodajalnah ni všeč ter kakšne spremembe oz. izboljšave 
predlagajo posameznim prodajalnam. Vzrok nižjih stopenj odziva je trenutno zadovoljstvo 
anketirancev z obstoječim stanjem v teh prodajalnah. Pri odprtih vprašanjih so anketiranci 
navedli veliko različnih odgovorov, ki so podrobneje predstavljeni v Prilogi 3, na str. 11-
15.  
V nadaljevanju  navajam  povzetek teh odgovorov za vsako prodajalno posebej.  
 

SP BLAGOVNICA:  
Največjega števila pohval v tej prodajalni je bila deležna široka izbira izdelkov (40% 
odgovorov). Slaba tretjina anketirancev je pohvalila velik prodajni prostor, ki omogoča 
preglednost ponudbe. Podobno število anketirancev je navedlo, da so v SP Blagovnici 
najbolj zadovoljni s prodajnim osebjem. Le-to naj bi bilo po njihovem mnenju zelo 
prijazno in ustrežljivo do kupcev.  
  
Na vprašanje, kaj kupcem v SP Blagovnici ni všeč, je odgovarjalo 21 od 33 vprašanih. Več 
kot polovica jih je kot razlog za svoje nezadovoljstvo navedla nezadostno število parkirnih 
mest. Velikokrat tudi niso zadovoljni s kakovostjo svežega sadja in zelenjave (19% 
odgovorov).  Posameznim kupcem  niso všeč določeni zaposleni, lokacija tiska se jim zdi 
neprimerna, cene v primerjavi z Mercatorjevimi centri so po njihovem mnenju previsoke, 
hkrati pa pogrešajo nakupovalne košarice za manjše nakupe.  
 
Anketiranci so na podlagi lastnosti, ki jim niso všeč v SP Blagovnici, oblikovali predloge 
sprememb in izboljšav. Tri četrtine vseh anketirancev ne bi v omenjeni prodajalni nič 
spremenilo, saj so zadovoljni z obstoječim stanjem. Večje število navedenih sprememb se 
je nanašalo na ponudbo te prodajalne, in sicer bi bilo potrebno zagotoviti večjo izbiro 
izdelkov. Za manjše nakupe pa bi anketiranci uvedli nakupovalne košarice. In kaj bi 
anketiranci  izboljšali v SP Blagovnici? Absolutno bi bilo najprej potrebno zagotoviti večje 
število parkirnih mest.  
 

M SORA MARKET:  
Četrtini vprašanih je v tej prodajalni najbolj všeč prodaja svežega mesa (oddelek mesnice). 
Dobrih 20% anketirancev je pohvalilo njeno lokacijo. Anketiranci (15%) so zadovoljni tudi 
z široko izbiro izdelkov, še posebej pa so pohvalili veliko izbiro kruha (12% anketirancev).  
 
Kljub temu da je 5 anketirancev pohvalilo prodajno osebje v Marketu, pa je bilo absolutno 
še vedno več tistih anketirancev (7), ki s prodajnim osebjem ni zadovoljnih. Tukaj so se 
pohvale največkrat nanašale na vse zaposlene, kritike pa so letele le na posamezne 
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prodajalke, s katerimi so anketiranci že imeli neprijetne izkušnje. Več anketirancev meni, 
da imajo v Marketu preveč neprimernih izdelkov (npr. keramika,…). Pri blagajni je 
premalo prostora, ker so tu največkrat še izdelki, ki so namenjeni redni prodaji. 
Posamezniki so  nezadovoljni tudi z delovnim časom prodajalne. Dejavniki, ki povzročajo 
anketirancem največ nevšečnosti, so bili v nadaljevanju omenjeni pri predlaganih 
spremembah. Po 19% anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanje, predlaga spremembo 
delovnega časa (poleti in pred prazniki naj bi se prodajalna odprla že ob 7. uri zjutraj), 
zamenjavo blagajničarke, ureditev prostora ob blagajni, iz prodaje bi izločili neprimerne 
izdelke. Kot spremembo, ki naj bi jo uvedli, je več anketirancev (14%) navedlo tehtanje 
kruha (da dejansko plačaš toliko kot dobiš). Potrebno bi bilo povečati tudi globino 
sortimenta.  
 

M SORA DISKONT: 
Anketirancem so v M Sori Diskontu najbolj všeč ugodne cene (37%). Pohvalili so prijazno 
prodajno osebje (30% anketirancev), velik parkirni prostor (21% anketirancev), lokacijo 
prodajalne (6% anketirancev) ter prehodnost med prodajnimi policami (6% anketirancev). 
Slaba polovica odgovorov tistih anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanje, kaj jim v 
Diskontu ni všeč, se je nanašala na ponudbo te prodajalne. Anketiranci namreč  pogrešajo 
delikatesne in zamrznjene izdelke,  med obstoječimi skupinami proizvodov pa je 
premajhna izbira. Tretjina vprašanih je nezadovoljnih z vhodom in izhodom iz prodajalne. 
Po njihovem mnenju je tu premalo prostora.  
 
Več kot polovica (64% odgovorov) predlaganih sprememb anketiranih kupcev Diskonta se 
nanaša na posodobitev prodajalne. Tako bi bilo potrebno povečati vhod v prodajalno, 
zagotoviti več prostora pri blagajni, urediti notranjost prodajalne ter poskrbeti za večjo 
preglednost ponudbe. Ostale spremembe se nanašajo še na poglobitev sortimenta (petina 
odgovorov), 2 anketiranca pa navajata, da bi lahko bile cene v tej prodajalni še bolj 
diskontne. 
 
TUŠ PRODAJALNA MARJAN: 
Skoraj tri četrtine anketirancev je navedlo, da so jim v Prodajalni Marjan najbolj všeč 
pogoste akcijske ponudbe. Anketiranci (10%) so pohvalili tudi delovni čas, saj je  
prodajalna med tednom odprta že ob 7. uri zjutraj. Seveda pa ima ta prodajalna kar nekaj 
pomanjkljivosti. Na vprašanje, kaj kupcem ni všeč, jih je odgovarjalo 32 od 33 vprašanih. 
Največ anketirancem (31%)  ni všeč, da imajo samo eno blagajno. Tako se v času konic 
težko izogneš čakanju v vrsti. Dobra petina anketiranih kupcev je navedla, da ima 
prodajalna premajhen prodajni prostor. Posledica tega je slabša preglednost ponudbe. V 
16% odgovorov je bilo navedeno, da je pred prodajalno premalo parkirnih mest. Enak 
odstotek odgovorov se je nanašal na nezadovoljstvo anketirancev s širino ponudbe.  
 
Glede na velik odziv anketirancev na vprašanje, kaj jim ni všeč v Prodajalni  Marjan, je 
zanimivo, da je spremembe predlagalo le 8 anketirancev. Največ anketirancev bi najprej 
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poskrbelo za večjo preglednost ponudbe. Večji odziv je bil dosežen pri predlaganju 
izboljšav, in sicer bi 11 anketirancev povečalo prodajni prostor, prav toliko bi jih uvedlo še 
eno blagajno. Na drugem mestu bi anketiranci (6 odgovorov) razširili ponudbo.  

3.3     Preizkušanje hipotez 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov sem s pomočjo ustreznih testov preverila veljavnost      
postavljenih hipotez.  
 

HIPOTEZA 1A: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z lokacijo prodajaln. 
   
S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva 
na zadovoljstvo z lokacijami izbranih živilskih prodajaln. Preizkusila sem jo s pomočjo 
analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus je pokazal statistično značilno 
razliko. Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri točni stopnji 
značilnosti P=0,005 in sprejmem sklep, da so kupci gospodinjstev z višjimi neto 
mesečnimi dohodki bolj zadovoljni z lokacijami izbranih živilskih prodajaln v Žireh.  

 
HIPOTEZA 1B: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s prodajnim prostorom prodajaln.   
 
Želela sem preveriti, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva tudi na 
zadovoljstvo s prodajnim prostorom izbranih živilskih prodajaln. Tudi to hipotezo sem 
preizkusila s pomočjo analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus ni pokazal 
statistično značilne razlike (P=0,730), zato ne morem reči, da so kupci, ki pripadajo 
gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki, bolj zadovoljni s prodajnim prostorom 
prodajaln.  
 
HIPOTEZA 1C: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z udobnostjo nakupa v prodajalnah.   
 
Ugotoviti sem želela, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva na 
zadovoljstvo z udobnostjo nakupa v izbranih živilskih prodajalnah. Postavljeno hipotezo 
sem preizkusila s pomočjo analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus ni 
pokazal statistično značilne razlike (P=0,869), zato ne morem trditi, da med kupci, ki 
pripadajo gospodinjstvom z različnimi neto mesečnimi dohodki, obstajajo razlike v 
zadovoljstvu z udobnostjo nakupa v izbranih žirovskih živilskih prodajalnah. 
 
HIPOTEZA 1D: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni z izborom izdelkov v prodajalnah.   
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S to hipotezo sem želela preveriti, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva 
na zadovoljstvo z izborom izdelkov v izbranih živilskih prodajalnah. Preizkusila sem jo s 
pomočjo analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus ni pokazal statistično 
značilne razlike (P=0,835), zato ne morem trditi, da so kupci, ki pripadajo gospodinjstvom 
z višjimi neto mesečnimi dohodki, bolj zadovoljni z izborom izdelkov v izbranih živilskih 
prodajalnah. 
 
HIPOTEZA 1E: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s cenami izdelkov v prodajalnah.   
 
Želela sem preveriti, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva na 
zadovoljstvo s cenami izdelkov v izbranih živilskih prodajalnah. Hipotezo sem preizkusila 
s pomočjo analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus je pokazal statistično 
značilno razliko. Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri točni stopnji 
značilnosti P=0,001 in sprejmem sklep, da so kupci gospodinjstev z višjimi neto 
mesečnimi dohodki bolj zadovoljni s cenami izdelkov v izbranih živilskih prodajalnah. 
 
HIPOTEZA 1F: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z v išjimi neto mesečnimi 
dohodki so bolj zadovoljni s prodajnim osebjem v prodajalnah.   
 
S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali višina neto mesečnega dohodka gospodinjstva vpliva 
na zadovoljstvo s prodajnim osebjem v izbranih živilskih prodajalnah. Preizkusila sem jo s 
pomočjo analize variance (glej Prilogo 4, na str. 16-18). Preizkus ni pokazal statistično 
značilne razlike (P=0,172), zato ne morem trditi, da med kupci, ki pripadajo 
gospodinjstvom z različnimi neto mesečnimi dohodki, obstajajo razlike v zadovoljstvu s 
prodajnim osebjem.  
 

HIPOTEZA 2: Starejši večkrat nakupujejo izdelke vsakdanje rabe v manjših 
prodajalnah (prodajalnah neodvisnih trgovcev) kot mlajši kupci. 
 
Z drugo hipotezo sem želela ugotoviti, ali starost vpliva na izbor prodajalne z živili. Za 

preizkušanje te hipoteze sem uporabila kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2 preizkus (glej 
Prilogo 5, na str. 19). Zaradi premajhnih frekvenc v starostnih razredih sem prvotno 
opredeljene starostne razrede združila v 2 razreda (do 45 in nad 45 let starosti). Prodajalne 
pa sem združila v dve skupini:  
1. večje samostojne oz. franšizne prodajalne (TUŠ in Mercator) in  
2. manjše prodajalne (prodajalne neodvisnih trgovcev).  
 

χ2 test ni pokazal statistično značilnih razlik (P=1,000), zato ne morem trditi, da sta 
spremenljivki starost in prodajalna, v kateri kupci najpogosteje nakupujejo medsebojno 
povezani. Ne morem torej sklepati o tem, ali obstajajo razlike v starosti med kupci, ki 
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najpogosteje nakupujejo v večjih samostojnih oz. franšiznih prodajalnah in manjših 
prodajalnah- prodajalnah neodvisnih trgovcev. 
 

HIPOTEZA 3: Kupci, ki najpogosteje nakupujejo v Mer catorjevih živilskih 
prodajalnah (SP Blagovnica, M Sora Market, M Sora Diskont) se po neto mesečnem 
dohodku gospodinjstva razlikujejo od tistih, ki najpogosteje nakupujejo v ostalih 
živilskih prodajalnah v Žireh (Trgovina Selo, Trgovina Popaj, Pri Maruši, TUŠ – 
Prodajalna Marjan). 
 
Hipotezo sem postavila kot povezavo med 2. in 13. vprašanjem. Za preizkušanje te 

hipoteze sem uporabila kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2 preizkus (glej Prilogo 6, na 
str. 20-21). Zaradi premajhnih frekvenc v prvem razredu, sem prvotno opredeljene 
dohodkovne razrede združila in oblikovala manjše število razredov (4 razrede). Prodajalne 
sem združila v dve skupini:  
1. Mercator (SP Blagovnica, M Sora Market in M Sora Diskont) in  
2. ostale živilske prodajalne v Žireh (Trgovina Selo, Trgovina Popaj, Pri Maruši, TUŠ – 

Prodajalna Marjan).  
 

χ2 test ni pokazal statistično značilnih razlik (P=0,378), zato ne morem trditi, da sta 
spremenljivki neto mesečni dohodek gospodinjstva in prodajalna, v kateri kupci 
najpogosteje nakupujejo medsebojno povezani. Ne morem torej sklepati o tem, ali 
obstajajo razlike v dohodku med kupci, ki najpogosteje nakupujejo v Mercatorjevih 
prodajalnah in kupci, ki najpogosteje nakupujejo v ostalih živilskih prodajalnah v Žireh 
(Trgovina Selo, Trgovina Popaj, Pri Maruši, TUŠ – Prodajalna Marjan). 
 

HIPOTEZA 4A: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z lokacijo prodajaln.  
HIPOTEZA 4B: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim 
prostorom prodajaln.  
HIPOTEZA 4C: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z udobnostjo nakupa 
v prodajalnah.  
HIPOTEZA 4D: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z izborom izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4E: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s cenami izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4F: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim osebjem 
v prodajalnah.  
 
S temi hipotezami sem želela preveriti, ali med moškimi in ženskami prihaja do razlik v 
zadovoljstvu s posamezno lastnostjo prodajalne.  Preverila sem jih s pomočjo preizkusa 
skupin (glej Prilogo 7, na str. 21-22). V ničelne domneve sem postavila trditve, da med 
spoloma ni razlik v zadovoljstvu s posamezno lastnostjo prodajalne. Statistična analiza je 
pokazala, da na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve, saj so vse 
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stopnje značilnosti višje od P=0,05. Torej ne morem trditi, da med spoloma obstajajo 
razlike v zadovoljstvu z lokacijo prodajaln, prodajnim prostorom, udobnostjo nakupa, 
izborom izdelkov, cenami izdelkov ter prodajnim osebjem.  
Primerjava aritmetičnih sredin za posamezne lastnosti prodajaln pokaže, da ženske 
nekoliko višje ocenjujejo svoje zadovoljstvo s prodajnim prostorom in zaposlenimi, moški 
pa so v povprečju bolj zadovoljni z lokacijo izbranih prodajaln, udobnostjo nakupa ter 
cenami izdelkov. Z izborom izdelkov v izbranih živilskih prodajalnah v Žireh so v 
povprečju moški in ženske enako zadovoljni. 
 

HIPOTEZA 5: Anketiranci so na splošno več kot »niti zadovoljni niti nezadovoljni« z 
izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh.  
 
Preveriti sem želela oceno, ki se mi je izoblikovala v času izvajanja ankete pred izbranimi 
živilskimi prodajalnami v Žireh, da so anketiranci na splošno več kot »niti zadovoljni niti 

nezadovoljni« (ocena 3) z izbranimi živilskimi prodajalnami (H1: µ > 3; H0: µ ≤ 3). 
Ustvarila sem si namreč mnenje, da so anketiranci zadovoljni (ocena 4) ali zelo zadovoljni 
(ocena 5). V ničelni domnevi sem predpostavljala, da anketiranci na splošno niso »niti 
zadovoljni niti nezadovoljni« (ocena 3), so nezadovoljni (ocena 2) ali zelo nezadovoljni 
(ocena 1) z izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh. Pri ocenjevanju splošnega 
zadovoljstva sem uporabila petstopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 
zelo zadovoljen. Hipotezo sem preizkusila z ustreznim T preizkusom (glej Prilogo 8, na str. 
23) namenjenim primerjavi vzorčne ocene aritmetične sredine in vrednosti aritmetične 
sredine, ki je upoštevana v ničelni domnevi.   
 
Pri preverjanju domneve o vrednosti aritmetične sredine sem upoštevala enostranski 
preizkus. Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri P = 0,000 in 
sprejmem sklep, da so anketiranci na splošno zadovoljni z izbranimi živilskimi 
prodajalnami v Žireh (povprečna ocena 4,07; standardni odklon 0,701).  
 

3.4 Povzetek ugotovitev  
 
S pomočjo tržne raziskave sem prišla do zanimivih zaključkov o zadovoljstvu kupcev z 
izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh. Rezultati raziskave so pokazali, da največ 
kupcev kupuje v živilskih prodajalnah v Žireh vsak drugi dan. Najpogosteje nakupujejo v 
Mercatorjevi prodajalni, in sicer v SP Blagovnici. Na odločitev, v kateri prodajalni bodo 
kupci opravili svoj nakup, vpliva več dejavnikov. V skladu s pričakovanji se je izkazalo, da 
je lokacija eden izmed odločilnih dejavnikov, na podlagi katerega kupci v vsej množici 
prodajaln izberejo tisto, v kateri bodo opravili svoj nakup. Pomemben dejavnik pa je tudi 
široka izbira izdelkov.  
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Na podlagi rezultatov raziskave o samem zadovoljstvu kupcev lahko ugotovimo, da so 
kupci na splošno najbolj zadovoljni z SP Blagovnico. V tej prodajalni je kupcem najbolj 
všeč široka izbira izdelkov, sam prodajni prostor ter zaposleni. Največje nezadovoljstvo s 
to prodajalno pa povzroča nezadostno število parkirnih mest.  
 
Zadovoljni so tudi kupci M Sore Diskonta. V tej prodajalni so kupcem najbolj všeč ugodne 
cene, prodajno osebje ter velik parkirni prostor. Med lastnostmi, ki kupcem v tej prodajalni 
niso všeč, je bil največkrat omenjena ponudba izdelkov. Kupci v Diskontu pogrešajo  
nekatere skupine izdelkov, med ponujenimi pa je po njihovem mnenju premajhna izbira.    
 
Nekoliko manj kot zadovoljni  so kupci M Sore Market in TUŠ Prodajalne Marjan. 
Kupcem je v Marketu najbolj všeč prodaja svežega mesa (oddelek mesnice). Nezadovoljni 
pa so s prodajnim osebjem. TUŠ – Prodajalna Marjan privablja kupce s pogostimi 
akcijskimi ponudbami, kar je pogosto vzrok za njihovo zadovoljstvo. Najbolj nezadovoljni  
so kupci te prodajalne s prodajnim prostorom in njegovo razporeditvijo.  
 
Raziskovalne hipoteze so me privedle do ugotovitve, da obravnavane demografske 
spremenljivke nimajo pomembnega vpliva na zadovoljstvo kupcev s posameznimi 
lastnostmi prodajaln. Prav tako obravnavane demografske spremenljivke nimajo 
odločilnega vpliva na izbor živilske prodajalne, v kateri bo kupec opravil svoj nakup. 
 
 

SKLEP 
 
Zadovoljstvo porabnikov je pojem, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja posameznika 
in danes vse bolj pridobiva na pomenu. Zato je bil namen diplomskega dela celovito 
predstaviti zadovoljstvo porabnikov, njegove ključne elemente ter povezave, ki jih ima 
zadovoljstvo porabnikov z uspešnostjo poslovanja podjetja. Namen je bil tudi na 
konkretnem  primeru prikazati enega od načinov merjenja zadovoljstva porabnikov. 
 
Zadovoljstvo lahko opredelimo kot ponakupno ovrednotenje posameznika, pri katerem le-
ta primerja svoja pričakovanja o kakovosti izdelka oz. storitve z dejanskim stanjem. 
Pričakovanja se oblikujejo na podlagi preteklih izkušenj in mnenj drugih ljudi. Če vrednost 
izdelka ali storitve ne doseže pričakovanj, je porabnik nezadovoljen, če izdelek ali storitev 
ustreza pričakovanjem, je porabnik zadovoljen, če pa porabnik od izdelka ali storitve dobi 
več, kot je pričakoval, je zelo zadovoljen.  
 
Zadovoljstvo  je eden najbolj zaželenih rezultatov nakupnega procesa tako za tržnike kot 
za porabnike. Podjetje si z zadovoljstvom kupcev zagotavlja podlago za uspešno 
poslovanje, porabnikom pa občutek zadovoljstva vzbuja prijetna čustva, kar vodi v obliko 
pozitivnega mnenja o podjetju in pripravljenost ostati takemu podjetju zvest tudi v 
prihodnje. Zadovoljen kupec je pomemben kapital za podjetje, medtem ko nezadovoljen 
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kupec predstavlja potencialno nevarnost, ki lahko negativno vpliva na podjetje in njegovo 
uspešnost. Zato je pomembno, da imajo podjetja v okviru politike zagotavljanja 
zadovoljstva jasno opredeljene tudi načine ravnanja z nezadovoljnimi kupci.  
 
Kupci imajo danes možnost nakupovati v množici konkurenčnih  trgovskih podjetjih, zato 
vse bolj pridobiva na pomenu zadovoljstvo s prodajalno. Na oblikovanje kupčevega 
zadovoljstva s prodajalno vplivajo lokacija in njen fizični izgled, izdelki, kakovost storitev 
v prodajalni in pričakovanja. V primeru, da kupci ne bodo več zadovoljni s ponudbo 
določene prodajalne ali da le-ta ne bo izpolnjevala njihovih potreb in želja, bodo 
najverjetneje odšli h konkurenčnemu podjetju. Tega si ne želi nobeno trgovsko podjetje, 
zlasti v razmerah zrelega trga, za katerega je značilna zelo nizka stopnja rasti prodaje vseh 
ponudnikov na trgu in zato odhod vsakega že pridobljenega kupca lahko pomeni izgubo za 
podjetje.  
 
Zadovoljstvo je tudi eden izmed elementov oblikovanja zvestobe, saj vodi do tega, da bo  
zadovoljen kupec pripravljen ostati podjetju zvest na dolgi rok. To se kaže na ta način, da 
je kupec globoko zavezan nakupom v določeni prodajalni v prihodnosti, kljub vplivanjem 
tekmecev nanj, da bi spremenil svoje nakupno vedenje. Taki kupci so cilj vsakega podjetja, 
saj predstavljajo močno orožje v boju s konkurenco. Zato morajo podjetja graditi 
dolgoročne odnose s kupci.  
 
Podjetja ugotavljajo zadovoljstvo svojih kupcev s pomočjo različnih metod. Katero bo 
podjetje izbralo, je odvisno od časa, stroškov in ciljev, ki jih želi doseči. Vendar ni dovolj 
samo to, da se podjetja zavedajo pomena zadovoljstva in ga merijo, pač pa je pomembno, 
da naredijo tudi naslednji korak, to je, da rezultate koristno uporabijo. Sprejeti morajo torej 
določene ukrepe in oblikovati ter izvajati takšne strategije, s katerimi bodo lahko izboljšali 
zadovoljstvo svojih kupcev, kar se bo odražalo v doseganju boljših poslovnih rezultatov.  
 
V diplomskem delu sem na konkretnem primeru merila zadovoljstvo porabnikov. In sicer 
je bil osnovni cilj raziskave, ugotoviti raven zadovoljstva kupcev z izbranimi živilskimi 
prodajalnami v Žireh ter najti načine za doseganje najvišje možne stopnje zadovoljstva.  
 
Vse  ugotovitve raziskave so zelo splošne, saj je bilo v vzorec  za vsako prodajalno zajetih 
le 33 kupcev. Zato bi morali za vsako prodajalno ponoviti raziskavo o zadovoljstvu, v 
katero bi vključili večje število anketirancev, kot jih je bilo v tej. Taki rezultati bi 
vodstvom pomagali pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev. Ukrepi bi se od 
prodajalne do prodajalne razlikovali, odvisno od problema in vzrokov nezadovoljstva.  
 
V vprašalnik bi lahko vključila tudi vprašanja o pritožbah, namreč, ali so se anketiranci že 
kdaj pritožili in ali so bili zadovoljni z razrešitvijo pritožb. Na podlagi tega bi ugotovila, ali 
je sistem pritožb v  prodajalnah učinkovit ali ne. Raziskavo o zadovoljstvu bi lahko 
razširila tudi na raziskavo o zvestobi kupcev. Pri tem bi z vprašanji ugotavljala, koliko časa 
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kupci že kupujejo v določeni prodajalni, ali so redni kupci posamezne prodajalne, ali bodo 
tudi v prihodnje nadaljevali z nakupovanjem v tej prodajalni itd.  
 
Priporočljivo je tudi, da bi se ta raziskava oz. merjenje zadovoljstva ponovilo čez nekaj 
časa, saj bi vodstvo le tako ugotovilo, kako uspešni so bili njihovi ukrepi, ki so jih sprejeli 
na podlagi opravljene raziskave. Ugotovili bi lahko, ali se je zadovoljstvo njihovih kupcev 
povečalo, ali je ostalo enako, ali se je pa celo zmanjšalo.  
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK  

ANKETA   
 

Lepo pozdravljeni!                           
PRODAJALNA:____________________                                   
            
Moje ime je Urška Jereb in sem študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani (oddelek za 
trženje). V okviru svoje diplomske naloge z naslovom Analiza zadovoljstva kupcev z izbranimi 
živilskimi prodajalnami v Žireh  sem pripravila raziskavo, s katero želim izvedeti, kakšno je 
vaše zadovoljstvo z živilskimi prodajalnami, v katerih opravljate nakupe blaga vsakdanje 
rabe (tj. hrana in pija ča, osnovna čistila in osnovna kozmetika).  
Prosim vas za sodelovanje v kratki anketi. Podatki bodo uporabljeni izklju čno za potrebe 
raziskave, obenem pa so anonimni. 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
 
1. Kako pogosto nakupujete v živilskih prodajalnah v Žireh? 
 

a. redno, vsak dan  
b. vsak drugi dan  
c. dvakrat na teden  
d. enkrat na teden  
e. 1-2 krat na mesec  
f. drugo: ____________________  

 
2. Kako se imenuje živilska prodajalna, v kateri največkrat nakupujete (samo ena 

prodajalna)? 
 

a. Trgovina Selo b. M Sora Diskont 
c. Trgovina Popaj d. M Sora Market 
e. Pri Maruši f. SP Blagovnica 
g. TUŠ-Prodajalna Marjan h. drugo:__________ 

 
3. Kateri dejavniki so vam najbolj pomembni pri izbiri živilske prodajalne? (Izberite 

3 možnosti in jih razvrstite po pomembnosti s številkami od 1 do 3; 1- najpomembnejše, 
3- najmanj pomembno).  

 
Najbližja mojemu domu  

Nizke cene  

Ugoden delovni čas  

Kakovost izdelkov  

Široka izbira izdelkov  

Prisotnost akcijskih ponudb  

Možnost plačila s plačilnimi karticami  

Lahko parkiranje  

Dobra postrežba (prijaznost prodajalcev)  

Urejenost prodajalne  

Privlačen zunanji izgled prodajalne  

Drugo (napišite)___________________________  
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SEDAJ SE, PROSIM, OSREDOTOČ ITE NA TISTO ŽIVILSKO 
PRODAJALNO, V KATERI STE PRAVKAR NAKUPOVALI! 

 
4. Kako ste zadovoljni z vsako posamezno lastnostjo v točno tej prodajalni (v kateri 

ste pravkar nakupovali)? V vsaki vrstici obkroži ustrezno številko od 1 do 5, kjer 
pomeni:  

          1- zelo nezadovoljen, 5- zelo zadovoljen. 

LOKACIJA           

Nahaja se na dobrem mestu 1 2 3 4 5 
Število parkirnih mest 1 2 3 4 5 
Lahko parkiranje 1 2 3 4 5 

Obratovalni čas 1 2 3 4 5 

PRODAJNI PROSTOR           

Čistoča prodajalne 1 2 3 4 5 
Število košaric oz. vozičkov 1 2 3 4 5 

Postopek na blagajni 1 2 3 4 5 

UDOBNOST NAKUPA           

Urejenost prodajnega okolja (lepo zloženi izdelki) 1 2 3 4 5 
Vzdušje v prodajalni (barve, svetloba,…) 1 2 3 4 5 
Razporeditev prodajnega prostora (prehodnost, vidljivost,…) 1 2 3 4 5 
Pregled cen ob izdelkih 1 2 3 4 5 

Označenost prodaje po akcijskih cenah 1 2 3 4 5 

IZBOR IZDELKOV           

Številne vrste izdelkov v ponudbi (širina ponudbe) 1 2 3 4 5 
Pestra izbira v okviru ene vrste izdelkov (različni proizvajalci in blagovne 
znamke) 1 2 3 4 5 
Kakovost izdelkov 1 2 3 4 5 

Razpoložljivost izdelkov, ki jih trgovina objavlja v akcijski ponudbi 1 2 3 4 5 

CENE IZDELKOV           

Cene v primerjavi z drugimi prodajalnami v Žireh 1 2 3 4 5 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 1 2 3 4 5 

PRODAJNO OSEBJE           

Razpoložljivost osebja za morebitna vprašanja 1 2 3 4 5 
Prijaznost/ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 
Znanje in strokovnost osebja 1 2 3 4 5 

 
 
5. Kako bi na splošno ocenili vaše zadovoljstvo v tej živilski prodajalni?  

 
a. zelo nezadovoljen 
b. nezadovoljen 
c. niti zadovoljen niti nezadovoljen 
d. zadovoljen 
e. zelo zadovoljen 
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6. Kaj vam je najbolj všeč v točno tej prodajalni? 
 
 
 
7. Kaj vam ni všeč v tej prodajalni ? 
 
 
 
8.  Kaj bi v tej prodajalni spremenili? 
 

 
 

9.  Kaj predlagate, da bi v tej prodajalni izboljšali in kako? 
 
 

 

 

ZA KONEC VAS PROSIM ZA NEKAJ DEMOGRAFSKIH PODATKOV,  KI MI 
BODO POMAGALI PRI STATISTI ČNI ANALIZI PODATKOV. VSI PODATKI 
BODO UPORABLJENI IZKLJU ČNO ZA NAMENE RAZISKAVE.    

 
 

10. Spol:  a. moški  b. ženski 
  
  
11. Starost v dopolnjenih letih: _____ 
 
 
12. Dokončana stopnja vaše izobrazbe: 

 
a. brez osnovne šole, osnovna ali poklicna šola 
b. srednja šola ali gimnazija 
c. višja ali visoka šola ali univerza 
d. magisterij, doktorat 

 
 

13. Kolikšen je bil skupni neto mesečni dohodek vašega celotnega gospodinjstva v 
preteklem mesecu? 
 

a. do 80.000 SIT 
b. nad 80.000 SIT - 160.000 SIT 
c. nad 160.000 SIT - 240.000 SIT 
d. nad 240.000 SIT - 360.000 SIT 
e. nad 360.000 SIT  
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PRILOGA 2: STRUKTURA VZORCA 
 
Tabela 1: Struktura anketirancev po spolu            N=132 

SPOL 

Moški Ženski 

Število enot Odstotek (%) Število enot Odstotek (%) 

30 23 102 77 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 2: Starostna struktura anketirancev                         N=132 

STAROST 
Razred Število enot Odstotek (%) 

do 25 let 17 13 
nad 25 do 35 let 21 16 
nad 35 do 45 let 22 17 
nad 45 do 55 let 33 25 
nad 55 do 65 let 22 17 
nad 65 let 17 13 

SKUPAJ 132 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 3: Izobrazbena struktura anketirancev                     N=132 

DOKONČANA STOPNJA IZOBRAZBE 
Vrsta izobrazbe Število enot Odstotek (%) 

Brez osnovne šole, osnovna ali poklicna šola 53 40 
Srednja šola ali gimnazija 58 44 
Višja ali visoka šola ali univerza 21 16 
Magisterij, doktorat 0 0 

SKUPAJ 132 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 4: Skupni neto mesečni dohodek celotnega gospodinjstva v preteklem mesecu N=132 

NETO MESEČNI DOHODEK CELOTNEGA GOSPODINJSTVA 
Razred Število enot Odstotek (%) 

do 80.000 SIT 7 5 
nad 80.000 SIT do 160.000 SIT 37 28 
nad 160.000 SIT do 240.000 SIT 33 25 
nad 240.000 SIT do 360.000 SIT 24 18 

nad 360.000 SIT 31 23 
SKUPAJ 132 100 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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PRILOGA 3: TABELE IN FREKVENCE ODGOVOROV NA POSAMEZ NA 
VPRAŠANJA V ANKETI 
 
 
Tabela 6: Pogostost nakupov anketirancev v živilskih prodajalnah v Žireh                N=132 

POGOSTOST NAKUPOV V ŽIVILSKIH PRODAJALNAH 
Pogostost nakupov     Število enot Odstotek (%) 

Redno, vsak dan 36 27 
Vsak drugi dan 38 29 
Dvakrat na teden 28 21 
Enkrat na teden 28 21 
1-2 krat na mesec 2 2 

SKUPAJ 132 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Tabela 7: Živilske prodajalne, v katerih anketiranci največkrat nakupujejo                N=132 

ŽIVILSKE PRODAJALNE, V KATERIH NAJVE ČKRAT NAKUPUJEJO 
Živilska prodajalna Število enot Odstotek (%) 

Mercator (blagovnica) 51 39 
M Sora Market 48 36 
TUŠ - Prodajalna Marjan 20 15 
Trgovina Selo 5 4 
Mant & Co.  3 2 
Pri Maruši 2 2 
M Sora Doskont 2 2 
Trgovina Popaj 1 1 

SKUPAJ 132 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Tabela 8: Modus pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na izbiro prodajalne z živili 

Pomembnost Najpomembnejše Manj pomembno Najmanj pomembno 

Modus 
Najbližja mojemu 
domu 

Prisotnost akcijskih 
ponudb Nizke cene 

  Široka izbira izdelkov 

Dobra postrežba 
(prijaznost 
prodajalcev) Ugoden delovni čas 

    Mercator Pika kartica Kakovost izdelkov 

      
Možnost plačila s 
plačilnimi karticami 

      Lahko parkiranje 
      Urejenost prodajalne 

      
Privlačen zunanji izgled 
prodajalne 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 9a: Povprečna ocena zadovoljstva z dejavniki v prodajalni SP Blagovnica       N=33 

LOKACIJA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Nahaja se na dobrem mestu 0 0 2 1 30 4,85 0,508 
Število parkirnih mest 12 2 10 4 5 2,64 1,475 
Lahko parkiranje 8 9 6 5 5 2,7 1,403 

Obratovalni čas 0 0 0 5 28 4,85 0,364 

PRODAJNI PROSTOR 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Čistoča prodajalne 0 0 1 5 27 4,79 0,485 
Število košaric oz. vozičkov 0 0 0 1 32 4,79 0,174 

Postopek na blagajni 0 0 2 5 26 4,73 0,574 

UDOBNOST NAKUPA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Urejenost prodajnega okolja (lepo 
zloženi izdelki) 0 0 0 7 26 4,79 0,415 
Vzdušje v prodajalni (barve, 
glasba,…) 0 1 0 8 24 4,67 0,645 
Razporeditev prodajnega prostora 
(prehodnost, vidljivost,…) 0 0 2 7 24 4,67 0,595 
Pregled cen ob izdelkih 0 0 3 7 23 4,61 0,659 
Označenost prodaje po akcijskih 
cenah 1 0 1 10 21 4,52 0,834 

IZBOR IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Številne vrste izdelkov v ponudbi 
(širina ponudbe) 0 0 0 5 28 4,85 0,364 
Pestra izbira v okviru ene vrste 
izdelkov (različni proizvajalci in blagovne 
znamke) 0 0 2 8 23 4,64 0,603 
Kakovost izdelkov 0 0 3 15 15 4,36 0,653 
Razpoložljivost izdelkov, ki jih 
trgovina objavlja v akcijski ponudbi 0 0 3 14 16 4,39 0,659 

CENE IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Cene v primerjavi z drugimi 
prodajalnami v Žireh 0 0 5 19 9 4,12 0,650 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 0 0 5 8 20 4,45 0,754 

PRODAJNO OSEBJE 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Razpoložljivost osebja za morebitna 
vprašanja 0 0 3 9 21 4,55 0,666 
Prijaznost/ustrežljivost osebja 0 0 1 6 26 4,76 0,502 
Znanje in strokovnost osebja 1 1 2 7 22 4,45 0,971 
(Opomba: Aritmetična sredina je izračunana le iz ocen kupcev) 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 9b: Povprečna ocena zadovoljstva z dejavniki v prodajalni M Sora Market      N=33 

LOKACIJA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Nahaja se na dobrem mestu 0 0 0 5 28 4,85 0,364 
Število parkirnih mest 0 1 5 10 17 4,30 0,847 
Lahko parkiranje 0 3 2 13 15 4,21 0,927 

Obratovalni čas 0 0 5 5 23 4,55 0,754 

PRODAJNI PROSTOR 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Čistoča prodajalne 0 2 2 18 11 4,15 0,795 
Število košaric oz. vozičkov 0 0 2 1 30 4,85 0,508 

Postopek na blagajni 1 3 8 9 12 3,85 1,121 

UDOBNOST NAKUPA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Urejenost prodajnega okolja (lepo 
zloženi izdelki) 0 4 5 15 9 3,88 0,960 
Vzdušje v prodajalni (barve, 
glasba,…) 2 3 7 9 12 3,79 1,219 
Razporeditev prodajnega prostora 
(prehodnost, vidljivost,…) 1 3 7 14 8 3,76 1,032 
Pregled cen ob izdelkih 3 5 13 5 7 3,24 1,226 
Označenost prodaje po akcijskih 
cenah 0 4 7 12 10 3,85 1,004 

IZBOR IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Številne vrste izdelkov v ponudbi 
(širina ponudbe) 0 1 9 6 17 4,18 0,950 
Pestra izbira v okviru ene vrste 
izdelkov (različni proizvajalci in blagovne 
znamke) 0 4 14 5 10 3,64 1,055 
Kakovost izdelkov 0 1 8 14 10 4,00 0,829 
Razpoložljivost izdelkov, ki jih 
prodajalna objavlja v akcijski ponudbi 0 1 6 19 7 3,97 0,728 

CENE IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Cene v primerjavi z drugimi 
prodajalnami v Žireh 0 1 12 18 2 3,64 0,653 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 0 1 8 17 7 3,91 0,765 

PRODAJNO OSEBJE 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Razpoložljivost osebja za morebitna 
vprašanja 0 1 3 9 20 4,45 0,794 
Prijaznost/ustrežljivost osebja 0 2 4 10 17 4,27 0,911 
Znanje in strokovnost osebja 2 2 5 12 12 3,91 1,156 
(Opomba: Aritmetična sredina je izračunana le iz ocen kupcev) 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 9c: Povprečna ocena zadovoljstva z dejavniki v prodajalni M Sora Diskont     N=33 

LOKACIJA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Nahaja se na dobrem mestu 0 2 1 11 19 4,42 0,830 
Število parkirnih mest 0 0 0 1 32 4,97 0,174 
Lahko parkiranje 0 0 0 2 31 4,94 0,242 

Obratovalni čas 0 0 0 6 27 4,82 0,392 

PRODAJNI PROSTOR 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Čistoča prodajalne 0 0 3 16 14 4,33 0,645 
Število košaric oz. vozičkov 0 0 4 16 13 4,27 0,674 

Postopek na blagajni 0 0 0 14 19 4,58 0,502 

UDOBNOST NAKUPA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Urejenost prodajnega okolja (lepo 
zloženi izdelki) 0 1 5 17 10 4,09 0,765 
Vzdušje v prodajalni (barve, 
glasba,…) 0 2 4 13 14 4,18 0,882 
Razporeditev prodajnega prostora 
(prehodnost, vidljivost,…) 0 0 4 15 14 4,30 0,684 
Pregled cen ob izdelkih 0 0 0 17 16 4,48 0,508 
Označenost prodaje po akcijskih 
cenah 0 0 2 15 16 4,42 0,614 

IZBOR IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Številne vrste izdelkov v ponudbi 
(širina ponudbe) 0 1 3 18 11 4,18 0,727 
Pestra izbira v okviru ene vrste 
izdelkov (različni proizvajalci in blagovne 
znamke) 0 2 16 14 1 3,42 0,663 
Kakovost izdelkov 0 1 4 20 8 4,06 0,704 
Razpoložljivost izdelkov, ki jih 
prodajalna objavlja v akcijski ponudbi 0 0 2 19 12 4,30 0,585 

CENE IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Cene v primerjavi z drugimi 
prodajalnami v Žireh 0 1 0 7 25 4,70 0,637 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 0 0 9 17 7 3,94 0,704 

PRODAJNO OSEBJE 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Razpoložljivost osebja za morebitna 
vprašanja 0 1 4 6 22 4,48 0,834 
Prijaznost/ustrežljivost osebja 0 1 0 7 25 4,70 0,637 
Znanje in strokovnost osebja 0 0 2 13 18 4,48 0,619 
(Opomba: Aritmetična sredina je izračunana le iz ocen kupcev) 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 9d: Povprečna ocena zadovoljstva z dejavniki v TUŠ – Prodajalni Marjan       N=33 

LOKACIJA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Nahaja se na dobrem mestu 0 0 1 6 26 4,76 0,502 
Število parkirnih mest 5 7 12 6 3 2,85 1,176 
Lahko parkiranje 5 8 10 7 3 2,85 1,202 

Obratovalni čas 0 0 1 4 28 4,82 0,465 

PRODAJNI PROSTOR 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Čistoča prodajalne 0 0 4 24 5 4,03 0,529 
Število košaric oz. vozičkov 0 0 4 6 23 4,58 0,708 

Postopek na blagajni 7 7 5 8 6 2,97 1,447 

UDOBNOST NAKUPA 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Urejenost prodajnega okolja (lepo 
zloženi izdelki) 0 3 7 16 7 3,82 0,882 
Vzdušje v prodajalni (barve, 
glasba,…) 1 4 4 19 5 3,70 0,984 
Razporeditev prodajnega prostora 
(prehodnost, vidljivost,…) 3 6 13 7 4 3,09 1,128 
Pregled cen ob izdelkih 1 2 2 17 11 4,06 0,966 
Označenost prodaje po akcijskih 
cenah 0 0 0 12 21 4,64 0,489 

IZBOR IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Številne vrste izdelkov v ponudbi 
(širina ponudbe) 1 2 13 13 4 3,52 0,906 
Pestra izbira v okviru ene vrste 
izdelkov (različni proizvajalci in blagovne 
znamke) 2 7 14 9 1 3,00 0,935 
Kakovost izdelkov 0 1 16 15 1 3,48 0,619 
Razpoložljivost izdelkov, ki jih 
prodajalna objavlja v akcijski 
ponudbi 0 1 12 16 4 3,70 0,728 

CENE IZDELKOV 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Cene v primerjavi z drugimi 
prodajalnami v Žireh 0 3 10 16 4 3,64 0,822 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 0 0 0 7 26 4,79 0,415 

PRODAJNO OSEBJE 1 2 3 4 5 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Razpoložljivost osebja za morebitna 
vprašanja 0 2 6 13 12 4,06 0,899 
Prijaznost/ustrežljivost osebja 0 0 7 14 12 4,15 0,755 
Znanje in strokovnost osebja 0 4 11 9 9 3,70 1,015 
(Opomba: Aritmetična sredina je izračunana le iz ocen kupcev) 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 10a: Splošno zadovoljstvo anketirancev s prodajalno SP Blagovnica                N=33 

Splošno zadovoljstvo Število 
enot 

Odstotek 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 0 0 0 0 
Nezadovoljen 0 0 0 0 
Niti zadovoljen niti nezadovoljen 1 3 3 3 
Zadovoljen 17 52 52 55 
Zelo zadovoljen 15 45 45 100  
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 10b: Splošno zadovoljstvo anketirancev s prodajalno M Sora Market               N=33 

Splošno zadovoljstvo Število 
enot 

Odstotek 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 0 0 0 0 
Nezadovoljen 0 0 0 0 
Niti zadovoljen niti nezadovoljen 11 33 33 33 
Zadovoljen 18 55 55 88 
Zelo zadovoljen 4 12 12 100  
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
  
Tabela 10c: Splošno zadovoljstvo anketirancev s prodajalno M Sora Diskont              N=33 

Splošno zadovoljstvo Število 
enot 

Odstotek 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 0 0 0 0 
Nezadovoljen 0 0 0 0 
Niti zadovoljen niti nezadovoljen 3 9 9 9 
Zadovoljen 17 52 52 61 
Zelo zadovoljen 13 39 39  100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 10d: Splošno zadovoljstvo anketirancev s TUŠ – Prodajalno Marjan                N=33 

Splošno zadovoljstvo Število 
enot 

Odstotek 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 0 0 0 0 
Nezadovoljen 1 3 3 3 
Niti zadovoljen niti nezadovoljen 10 30 30 33 
Zadovoljen 18 55 55 88 
Zelo zadovoljen 4 12 12 100  
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 11a: Lastnosti, ki so anketirancem najbolj všeč v prodajalni SP Blagovnica     N=33 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Široka izbira izdelkov 13 40 40 40 
Prodajni prostor 10 30 30 70 
Prodajno osebje 9 27 27 97 
Ugodne cene 1 3 3 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Tabela 11b: Lastnosti, ki so anketirancem najbolj všeč v prodajalni M Sora Market    N=33 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Oddelek mesnice 8 24 24 24 
Lokacija prodajalne 7 22 22 46 
Prodajno osebje 5 15 15 61 
Široka izbira izdelkov 5 15 15 76 
Velika izbira kruha 4 12 12 88 
Izdelki s trgovsko blagovno znamko 2 6 6 94 
Samopostrežni način prodaje sadja in 
zelenjave 1 3 3 97 
Vhod v prodajalno 1 3 3 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
Tabela 11c: Lastnosti, ki so anketirancem najbolj všeč v prodajalni M Sora Diskont   N=33 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Ugodne cene 12 37 37 37 
Prodajno osebje 10 30 30 67 
Parkirni prostor 7 21 21 88 
Lokacija prodajalne 2 6 6 94 
Prehodnost med policami 2 6 6 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 Tabela 11d: Lastnosti, ki so anketirancem najbolj všeč v TUŠ – Prodajalni Marjan    N=33 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Pogoste ponudbe po akcijskih cenah 21 64 64 64 
TUŠ kartica ugodnosti 3 9 9 73 
Ugoden delovni čas 3 9 9 82 
Prodajno osebje 2 6 6 88 
Široka izbira izdelkov 2 6 6 94 
Letaki z akcijsko ponudbo 1 3 3 97 
Lokacija prodajalne 1 3 3 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Tabela 12a: Lastnosti, ki anketirancem niso všeč v prodajalni SP Blagovnica (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                                            N=21 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Nimajo dovolj parkirnih mest 11 52 52 52 
Nizka kakovost svežega sadja in zelenjave 4 19 19 71 
Prodajno osebje 2 9 9 80 
Ukinitev ločene prodaje tiska 1 5 5 85 
Višje cene, kot v Mercatorjevih centrih 1 5 5 90 
Nimajo košaric za manjše nakupe 1 5 5 95 
Delovni čas 1 5 5 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 12b: Lastnosti, ki anketirancem niso všeč v prodajalni M Sora Market (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)             N=28 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Prodajno osebje  7 25 25 25 
Preveč neprimernih izdelkov 6 21 21 46 
Založen prostor na blagajni 5 18 18 64 
Premalo različnih blagovnih znamk 3 10 10 74 
Delovni čas 2 7 7 81 
Premajhna izbira svežega sadja in 
zelenjave 2 7 7 88 
Nepregledno označene cene 1 4 4 92 
Daljša odsotnost določenih izdelkov 1 4 4 96 
Pretečeni roki uporabe izdelkov v 
hladilniku 1 4 4 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
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Tabela 12c: Lastnosti, ki anketirancem niso všeč v prodajalni M Sora Diskont (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                        N=22 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Širina ponudbe 5 23 23 23 
Premalo različnih blagovnih znamk 4 18 18 41 
Premalo prostora pri blagajni 4 18 18 59 
Vhod v prodajalno 3 13 13 72 
Premalo prostora na prodajnih policah 2 9 9 81 
Razporeditev izdelkov v prodajalni 2 9 9 90 

Zastarela oprema prodajalne 1 5 5 95 

Prodajno osebje 1 5 5 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 12d: Lastnosti, ki anketirancem niso všeč v TUŠ – Prodajalni Marjan (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                                  N=32 

Lastnost Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Samo ena blagajna v prodajalni 10 31 31 31 
Premajhen prodajni prostor 7 22 22 53 
Premalo parkirnih prostorov 5 16 16 69 
Širina ponudbe 5 16 16 85 
Preglednost ponudbe 3 9 9 94 
Urejenost prodajalne 1 3 3 97 
Lokacija prodajalne 1 3 3 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 13a: Kaj bi anketiranci spremenili v prodajalni SP Blagovnica? (naveden je % 
anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na vse, 
ki so odgovorili na odprto vprašanje)                                                                    N=9 

Predlagane spremembe Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Uvedba košaric za manjše nakupe 3 33 33 33 
Večja izbira izdelkov 3 33 33 66 
Bolj vidno označene cene 1 11 11 77 
Tehtanje kruha 1 11 11 88 
Samostojen oddelek mesnice in pekarne 1 11 11 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
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Tabela 13b: Kaj bi anketiranci spremenili v prodajalni M Sora Market? (naveden je % 
anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na vse, 
ki so odgovorili na odprto vprašanje)                                   N=21 

Predlagane spremembe Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Delovni čas 4 19 19 19 
Zamenjava blagajničarke 4 19 19 38 
Ureditev prostora ob blagajni 4 19 19 57 
Manj skupin izdelkov 4 19 19 76 
Tehtanje kruha 3 14 14 90 
Večja globina sortimenta 1 5 5 95 
Zunanjost prodajalne 1 5 5 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 13c: Kaj bi anketiranci spremenili v prodajalni M Sora Diskont? (naveden je % 
anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na vse, 
ki so odgovorili na odprto vprašanje)                                             N=22 

Predlagane spremembe Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Vhod v prodajalno 7 32 32 32 
Večja globina sortimenta 5 23 23 55 
Urejenost prodajalne 3 14 14 69 
Več prostora pri blagajni 2 9 9 78 
Preglednost ponudbe 2 9 9 87 
Bolj ugodne cene (diskontne cene) 2 9 9 96 
Delovni čas 1 4 4 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Tabela 13d: Kaj bi anketiranci spremenili v TUŠ – Prodajalni Marjan? (naveden je % 
anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na vse, 
ki so odgovorili na odprto vprašanje)                          N=8 

Predlagane spremembe Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Preglednost ponudbe 3 37 37 37 
Večja zaloga izdelkov po akcijskih cenah 1 13 13 50 
Osredotočenost samo na živilske izdelke 1 13 13 63 
Večja strokovnost prodajnega osebja 1 13 13 76 
Večja prehodnost med policami 1 12 12 88 
Večja globina ponudbe 1 12 12 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.   
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Tabela 14a: Kaj bi anketiranci izboljšali v prodajalni SP Blagovnici in kako? (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                        N=13 

Možne izboljšave Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Zagotovitev večjega števila parkirnih mest 10 77 77 77 
Povečati širino ponudbe 2 15 15 92 
Večja vljudnost prodajnega osebja 1 8 8 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 14b: Kaj bi anketiranci izboljšali v spremenili M Sora Market in kako? (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                        N=13            

Možne izboljšave Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Tekoče naročanje/dostava blaga 3 23 23 23 
Povečati izbiro svežega sadja in zelenjave 3 23 23 46 
Bolj pregledno označevanje cen 2 15 15 61 
Povečati prodajni prostor 2 15 15 76 
Povečati širino ponudbe 2 15 15 91 
Osredotočenost samo na živilske izdelke 1 9 9 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 14c: Kaj bi anketiranci izboljšali v prodajalni M Sora Diskont in kako? (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                   N=7            

Možne izboljšave Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Večji prodajni prostor 4 57 57 57 
Večja širina ponudbe 2 29 29 86 
Zunanji izgled prodajalne 1 14 14 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
Tabela 14d: Kaj bi anketiranci izboljšali v TUŠ – Prodajalni Marjan in kako? (naveden je 
% anketirancev, ki so odgovorili na odprto vprašanje z določenim odgovorom, glede na 
vse, ki so odgovorili na odprto vprašanje)                        N=28 

Možne izboljšave Število 
enot 

Procent 
(%) 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Večji prodajni prostor 11 39 39 39 
Uvedba še ene blagajne 11 39 39 78 
Večja širina ponudbe 6 22 22 100 
Vir: Lastna raziskava, 2004.  
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PRILOGA 4: ANALIZA VARIANCE ZA PREIZKUŠANJE 1. HIPO TEZE 
 
 
Analiza variance: ugotavljanje razlik med več aritmetičnimi sredinami, kjer se ugotavlja 
razmerje med oceno variance, ki meri razlike med aritmetičnimi sredinami skupin in oceno 
variance, ki meri razlike med vrednostmi proučevane spremenljivke znotraj skupin 
(Rogelj, 2000, str. 75) 
 
 
HIPOTEZA 1A: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni z lokacijo prodajaln.   
HIPOTEZA 1B: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni s prodajnim prostorom prodajaln.   
HIPOTEZA 1C: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni z udobnostjo nakupa v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1D: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni z izborom izdelkov v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1E: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni s cenami izdelkov v prodajalnah.   
HIPOTEZA 1F: Kupci, ki pripadajo gospodinjstvom z višjimi neto mesečnimi dohodki so 
bolj zadovoljni s prodajnim osebjem v prodajalnah.   
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OPISNA STATISTIKA 
 

        N=132 
95% interval 
zaupanja za 

aritmeti čno sredino 
   N 

Aritmeti čna 
sredina 

Stand. 
odklon 

Stand. 
napaka Sp. meja Zg. meja Min  Max 

do 80.000 SIT 7 3,57 0,787 0,297 2,84 4,30 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,11 0,809 0,133 3,84 4,38 3 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,33 0,736 0,128 4,07 4,59 3 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,58 0,717 0,146 4,28 4,89 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,52 0,626 0,112 4,29 4,75 3 5 

LOKACIJA 

Skupaj 132 4,32 0,765 0,067 4,19 4,45 3 5 

do 80.000 SIT 7 4,29 0,756 0,286 3,59 4,98 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,46 0,730 0,120 4,22 4,70 3 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,27 0,761 0,133 4,00 4,54 2 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,42 0,584 0,119 4,17 4,66 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,26 0,729 0,131 3,99 4,53 3 5 

PRODAJNI PROSTOR 

Skupaj 132 4,35 0,710 0,062 4,23 4,47 2 5 

do 80.000 SIT 7 4,00 0,816 0,309 3,24 4,76 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,22 0,787 0,129 3,95 4,48 2 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,18 0,769 0,134 3,91 4,45 2 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,17 0,702 0,143 3,87 4,46 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,03 0,875 0,157 3,71 4,35 2 5 

UDOBNOST NAKUPA 

Skupaj 132 4,14 0,783 0,068 4,01 4,28 2 5 

do 80.000 SIT 7 3,86 0,690 0,261 3,22 4,50 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,11 0,737 0,121 3,86 4,35 3 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,18 0,683 0,119 3,94 4,42 3 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,04 0,550 0,112 3,81 4,27 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,10 0,790 0,142 3,81 4,39 2 5 

IZBOR IZDELKOV 

Skupaj 132 4,10 0,697 0,061 3,98 4,22 2 5 

do 80.000 SIT 7 4,00 0,577 0,218 3,47 4,53 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,35 0,588 0,097 4,16 4,55 3 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,70 0,585 0,102 4,49 4,90 3 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,08 0,654 0,133 3,81 4,36 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,29 0,529 0,095 4,10 4,48 3 5 

CENE IZDELKOV 

Skupaj 132 4,36 0,619 0,054 4,25 4,46 3 5 

do 80.000 SIT 7 4,14 0,900 0,340 3,31 4,97 3 5 

nad 80.000 do 160.000 SIT 37 4,54 0,730 0,120 4,30 4,78 3 5 

nad 160.000 do 240.000 SIT 33 4,27 0,839 0,146 3,98 4,57 3 5 

nad 240.000 do 360.000 SIT 24 4,50 0,590 0,120 4,25 4,75 3 5 

nad 360.000 SIT 31 4,13 0,846 0,152 3,82 4,44 2 5 

PRODAJNO OSEBJE 

Skupaj 132 4,35 0,781 0,068 4,21 4,48 2 5 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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ANOVA  

 
Vsota 

kvadratov 
Prostostne 
stopinje 

Srednji 
kvadrat F 

Stopnja 
značilnosti 

Med skupinami 8,446 4 2,111 3,932 0,005 

Znotraj skupin 68,190 127 0,537     

LOKACIJA Skupaj 76,636 131       

Med skupinami 1,038 4 0,259 0,507 0,730 

Znotraj skupin 64,932 127 0,511     

PRODAJNI PROSTOR Skupaj 65,970 131       

Med skupinami 0,785 4 0,196 0,313 0,869 

Znotraj skupin 79,480 127 0,626     

UDOBNOST NAKUPA Skupaj 80,265 131       

Med skupinami 0,718 4 0,179 0,362 0,835 

Znotraj skupin 63,002 127 0,496     

IZBOR IZDELKOV Skupaj 63,720 131       

Med skupinami 6,643 4 1,661 4,835 0,001 

Znotraj skupin 43,623 127 0,343     

CENE IZDELKOV Skupaj 50,265 131       

Med skupinami 3,894 4 0,974 1,625 0,172 

Znotraj skupin 76,076 127 0,599     

PRODAJNO OSEBJE Skupaj 79,970 131       

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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 PRILOGA 5: KONTINGEN ČNA TABELA ZA PREIZKUŠANJE 2. HIPOTEZE 
 
 
Asociacija- preučevanje odvisnosti med dvema opisnima spremenljivkama, ki imata samo 
dve vrednosti (Rogelj, 2000, str. 149).  
 
 
HIPOTEZA 2: Starejši večkrat nakupujejo izdelke vsakdanje rabe v manjših prodajalnah 
(prodajalnah neodvisnih trgovcev) kot mlajši kupci. 
 

 

Enote 

Veljavnih Manjkajo čih Skupaj 
  N Odstotek N Odstotek N Odstotek 
starost * kje 132 100,0% 0 ,0% 132 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Starost*kje kupujejo 
 
 

Kje 

  
Mercator 
in TUŠ 

ostale 
trgovine Skupaj 

DO 45 
LET 

55 5 60 Starost 

NAD 45 
LET 

66 6 72 

Skupaj 121 11 132 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Hi-kvadrat preizkus 
 

  Vrednost 
Prostostn
e stopinje 

Stopnja 
značilnosti 

(2-stranska) 
Pearsonov hi 
kvadrat 

,000(b) 1 1,000 

Popravljeni 
Pearsonov hi 
kvadrat 

,000 1 1,000 

N veljavnih 
primerov 

132     

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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PRILOGA 6: KONTINGEN ČNA TABELA ZA PREIZKUŠANJE 3. HIPOTEZE 
 
Kontingenca- preučevanje odvisnosti med dvema opisnima spremenljivkama, od katerih 
ima vsaj ena več kot dve vrednosti (Rogelj, 2000, str. 145). 
 
HIPOTEZA 3: Kupci, ki najpogosteje nakupujejo v Mercatorjevih živilskih prodajalnah 
(SP Blagovnica, M Sora Market, M Sora Diskont) se po neto mesečnem dohodku 
gospodinjstva razlikujejo od tistih, ki najpogosteje nakupujejo v ostalih živilskih 
prodajalnah v Žireh (Trgovina Selo, Trgovina Popaj, Pri Maruši, TUŠ – Prodajalna 
Marjan). 

 

Enote 
Veljavnih Manjkajo čih Skupaj 

 N Odstotek N Odstotek N Odstotek 
dohodek skupaj 
* kje 

132 100,0% 0 ,0% 132 100,0% 

 
 Dohodek skupaj* kje kupujejo 
 

    kje kupujejo Skupaj 

    MERCATOR 
OSTALE 

PRODAJALNE   
Dohodek skupaj  - 160.000 sit Štetje 37 7 44 
    Expected Count 33,7 10,3 44,0 
    % within dohodeksk 84,1% 15,9% 100,0% 
    % within kje 36,6% 22,6% 33,3% 
    % of Total 28,0% 5,3% 33,3% 
  160.001 - 240.000 sit Štetje 24 9 33 
    Expected Count 25,3 7,8 33,0 
    % within dohodeksk 72,7% 27,3% 100,0% 
    % within kje 23,8% 29,0% 25,0% 
    % of Total 18,2% 6,8% 25,0% 
  240.001 - 360.000 sit Štetje 19 5 24 
    Expected Count 18,4 5,6 24,0 
    % within dohodeksk 79,2% 20,8% 100,0% 
    % within kje 18,8% 16,1% 18,2% 
    % of Total 14,4% 3,8% 18,2% 
  360.001 sit in več Štetje 21 10 31 
    Expected Count 23,7 7,3 31,0 
    % within dohodeksk 67,7% 32,3% 100,0% 
    % within kje 20,8% 32,3% 23,5% 
    % of Total 15,9% 7,6% 23,5% 
Skupaj Štetje 101 31 132 
  Expected Count 101,0 31,0 132,0 
  % within dohodeksk 76,5% 23,5% 100,0% 
  % within kje 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 76,5% 23,5% 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Hi-kvadrat preizkus 
 

  Vrednost 
Prostostne 
stopinje 

Stopnja 
značilnosti 

(2-stranska) 
Pearsonov hi kvadrat 3,091 3 ,378 
N veljavnih primerov 

132     

Vir: Lastna raziskava, 2004.  
 
 
 

PRILOGA 7: T-TEST ZA PREIZKUŠANJE 4. HIPOTEZE 
 
T- Test - preizkus skupin za neodvisna vzorca- preučevanje razlik med dvema 
aritmetičnima sredinama (Rogelj, 2000, str. 69).  
 
HIPOTEZA 4A: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z lokacijo prodajaln.  
HIPOTEZA 4B: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim prostorom 
prodajaln.  
HIPOTEZA 4C: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z udobnostjo nakupa v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4D: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu z izborom izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4E: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s cenami izdelkov v 
prodajalnah.  
HIPOTEZA 4F: Med spoloma obstajajo razlike v zadovoljstvu s prodajnim osebjem v 
prodajalnah.  

 
Opisne statistike 
 

  
Spol 
skupaj N 

Aritmeti čna 
sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 
aritmeti čne sredine 

LOKACIJA moški 30 4,33 ,758 ,138 
  ženski 102 4,31 ,771 ,076 
PRODAJNI moški 30 4,20 ,664 ,121 
 PROSTOR ženski 102 4,39 ,720 ,071 
UDOBNOST moški 30 4,17 ,791 ,145 
 NAKUPA ženski 102 4,14 ,784 ,078 
IZBOR  moški 30 4,10 ,712 ,130 
 IZDELKOV ženski 102 4,10 ,697 ,069 
CENE moški 30 4,37 ,615 ,112 
 IZDELKOV ženski 102 4,35 ,624 ,062 
PRODAJNO  moški 30 4,30 ,750 ,137 
 OSEBJE ženski 102 4,36 ,793 ,079 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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Levenov test za 
preverjanje 
domneve o 
enakosti 
varianc T-test za preverjanje domneve o razliki med aritmetičnima sredinama 

    F 

Stopnja 
značiln-

osti t 
Prostostne 
stopinje 

Stopnja 
značilnosti  

(2-stranska) 
Srednja 
razlika 

Standardna 
napaka 
razlike 

95% interval zaupanja 
razlik 

                 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
LOKACIJA Enakost 

varianc ,076 ,783 ,123 130 ,902 ,020 ,159 -,296 ,335 

  Različni 
varianci     ,124 48,026 ,902 ,020 ,158 -,298 ,337 

PRODAJNI 
PROSTOR 

Enakost 
varianc 

1,83
5 

,178 -1,307 130 ,193 -,192 ,147 -,483 ,099 

  Različni 
varianci     -1,366 50,738 ,178 -,192 ,141 -,475 ,090 

UDOBNOST 
NAKUPA 

Enakost 
varianc ,033 ,857 ,180 130 ,857 ,029 ,163 -,293 ,352 

  Različni 
varianci     ,179 47,028 ,858 ,029 ,164 -,301 ,359 

IZBOR 
IZDELKOV 

Enakost 
varianc ,079 ,779 ,013 130 ,989 ,002 ,145 -,286 ,290 

  Različni 
varianci     ,013 46,573 ,989 ,002 ,147 -,294 ,298 

CENE 
IZDELKOV 

Enakost 
varianc ,028 ,867 ,106 130 ,916 ,014 ,129 -,242 ,269 

  Različni 
varianci     ,107 47,945 ,915 ,014 ,128 -,244 ,271 

PRODAJNO 
OSEBJE 

Enakost 
varianc ,379 ,539 -,385 130 ,701 -,063 ,163 -,385 ,259 

  Različni 
varianci     -,398 49,703 ,693 -,063 ,158 -,380 ,254 

 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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PRILOGA 8: T- TEST ZA PREIZKUŠANJE 5. HIPOTEZE 
 
 
T- Test – preverjanje domneve o vrednosti aritmetične sredine (Rogelj, 2000, str. 64). 
 
 
HIPOTEZA 5: Anketiranci so na splošno več kot »niti zadovoljni niti nezadovoljni« z 
izbranimi živilskimi prodajalnami v Žireh.  

 
 
Statistični podatki enega vzorca 
 

  N 
Aritmeti čna 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 
Splošno 
zadovoljstvo 

132 4,07 ,701 ,061 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
Preverjanje domneve o aritmetični sredini 
 

Testna vrednost = 3 
95% interval zaupanja 

razlik 

  t 
Prostostne 

stopnje 

Stopnja 
značilnosti  

(2-stranska) 
Srednja 
razlika 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Splošno 
zadovoljstvo 

17,505 131 ,000 1,068 ,95 1,19 

Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


