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UVOD 
 
Danes vsak tržnik dobro ve, da je bolj smotrno vlagati napore v uspešno poslovanje z 
obstoječimi odjemalci, kot pa se v hudi konkurenčni bitki potegovati za nove. Do takšnih 
ugotovitev so prišli tudi avtorji razprav in raziskav o zadovoljstvu odjemalcev, zvestobi in 
programih zvestobe za ohranjanje obstoječih kupcev. Ti navajajo, da je 65 odstotkov poslov 
povprečnega podjetja opravljenih s sedanjimi zadovoljnimi odjemalci in da je petkrat dražje 
pridobiti novega odjemalca, kot pa zadržati in razveseliti obstoječega (Starman, 1999, str. 54). 
Potrošniki so danes prezaposleni in zato tudi manj dovzetni za sprejem in interpretacijo vseh 
oglaševalskih sporočil, ki jih pošiljajo proizvajalci in trgovci, da bi pridobili njihovo 
pozornost. Prav tako pa zaradi hitrega tempa življenja tudi nakupe opravljajo hitro, s čim 
nižjo vpletenostjo v nakup (Duffy, 1998, str. 435). 
  
Podjetja so spoznala, da je ofenzivno trženje dražje kot defenzivno, ker je potrebno več 
napora in stroškov za pridobitev kupcev, ki so zadovoljni s konkurenco (Kotler, 1996, str. 47). 
Mnogo podjetij je zato preusmerilo pozornost na kupce, pogosto skozi trženje, ki temelji na 
odnosih s kupci (CRM). Razvoj informacijske tehnologije je omogočil nove dimenzije 
trženja, kjer so v ospredju programi zvestobe, ki jih lahko najdemo v raznovrstnih panogah po 
celem svetu (Uncles, Dowling, Hammond, 2003, str. 294). 
 
Tudi na slovenskem trgu beležimo porast ponudbe programov zvestobe, s katerimi podjetja v 
različnih panogah »zbirajo« zveste odjemalce svojih izdelkov in z njimi poskušajo vzpostaviti 
odnose, ki temeljijo na zaupanju, saj le ti vodijo v resnično zvestobo. Vzpostaviti tak odnos, 
ki omogoča dobro komunikacijo in daje kupcem občutek, da so deležni posebnih privilegijev 
in priznanj, je za podjetja pravi izziv. Najuspešnejši pri tem so trženjski programi za redne 
kupce, ki ponudijo nagrade kupcem, ki kupujejo pogosto oziroma kupujejo veliko in klubi 
(Kotler, 1996, str. 50).  
 
Namen mojega diplomskega dela je s pomočjo domače in tuje strokovne literature predstaviti 
teoretične opredelitve zvestobe, se poglobiti v cilje in kriterije klasifikacije programov 
zvestobe, podrobneje predstaviti klubske programe zvestobe in nato tudi analizirati prvi in 
največji knjižni klub v Sloveniji – Svet knjige.  
 
Kljub temu, da je Svet knjige največji knjižni klub v Sloveniji se danes sooča z močno 
neposredno konkurenco drugih klubov ter ostalih ponudnikov knjig (časopisne hiše) ter 
posredno konkurenco, ki se kaže v drugih medijih (televizija, Internet, DVD formati…) in 
ostalih prostočasnih aktivnostih. Preživljanje prostega časa doma, z družino, v naravi, 
prijateljskem krogu ipd, danes marsikomu pomeni vedno bolj dragoceno vrednoto. To so z 
raziskavo januarja 2004 ugotovili tudi v klubu Svet knjige, ko so rezultati pokazali, da je 
branje knjig kot alternativa preživljanja prostega časa, iz prvega mesta v letu 1998 padlo na 
peto mesto v letu 2004 (Horvat, Šušteršič, 2004, str. 13).  
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Za knjižni klub sta zadovoljstvo in zvestoba njihovih članov izredno pomembna. Svet knjige 
zato poskuša v okviru različnih trženjskih akcij pridobiti čim več novih članov, s 
prilagajanjem ponudbe ter članskih ugodnosti ohranjati in povečati njihovo zadovoljstvo in 
posledično ohranjati svoj tržni delež.  
 
Diplomsko delo obsega štiri poglavja. Prva tri poglavja zajemajo teoretični del, zadnje 
poglavje pa niza rezultate raziskave programa zvestobe Svet knjige. V prvem poglavju sem 
najprej na kratko predstavila podjetje Mladinska knjiga Založba ter njen knjižni klub Svet 
knjige. Drugo poglavje govori o zvestobi; teoretičnih opredelitvah zvestobe, modelih zvestobe 
in nezvestobi. Diplomsko delo se nadaljuje s tretjim poglavjem, kjer je predstavljena osrednja 
tema diplomske naloge, in sicer programi zvestobe. V četrtem poglavju prikazujem rezultate 
analize programa zvestobe Svet knjige, kjer sem ugotavljala uspešnost programa pri 
ohranjanju zvestobe. V sklepnem delu diplomske naloge pa povzemam najpomembnejše 
ugotovitve analize, ter knjižnemu klubu Svet knjige podajam priporočila. 
 

1 PREDSTAVITEV PODJETJA MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA 
D.D. IN KNJIŽNEGA KLUBA SVET KNJIGE 

 

1.1 Predstavitev podjetja Mladinska knjiga Založba d.d. 
 
Založba Mladinska knjiga je obvladujoča družba medsebojno lastniško povezanih podjetij 
imenovanih skupina Mladinska knjiga (MK založba d.d., MK trgovina d.d., MK tiskarna d.d., 
MK Birooprema servis d.d.). Od svojega nastanka, leta 1945, Založba Mladinska knjiga 
ohranja in utrjuje položaj največje slovenske založbe tako po številu izdanih knjig, kot po 
razvejanosti prodajnih poti, ostaja pa tudi vodilna založnica revij za otroke in mladino 
(Predstavitev podjetja Mladinska knjiga Založba, 2006). 

 
Založba Mladinska knjiga s svojim programom sodi med tako imenovane splošne založbe. 
Izdajajo leposlovje, priročnike, slovarje, atlase, enciklopedije, avdio in videokasete ipd. Na 
leto izide okoli 400 knjižnih naslovov. Založba goji tudi dolgoletno tradicijo izdajanja revij za 
otroke in mladino. Najmlajšim sta namenjena Cicido in Ciciban, za šolarje od tretjega do 
petega razreda mesečnik Pil, najstnikom pa Pil plus. Omenjene revije so podlaga tudi 
vzgojno-izobraževalnemu projektu Vesela šola. Radovednim vseh generacijah je namenjena 
poljudnoznanstvena revija GEA (Predstavitev podjetja Mladinska knjiga Založba, 2006). 
 
Mladinska knjiga je po zgledu tujih družb razvila različne načine prodaje. Poleg klasičnih je 
najbolj uveljavljena klubska prodaja. Svet knjige je prvi slovenski knjižni klub, ki se je kmalu 
razširil še na Ciciklub, mlajši knjižni klub za otroke (Predstavitev podjetja Mladinska knjiga 
Založba, 2006). 
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1.2 Predstavitev knjižnega kluba Svet knjige 
 
Svet knjige beleži več kot 30 let obstoja. V tem času se je v klub včlanilo več kot 90.000 
članov, katerim je bilo prodanih več kot 20 milijonov knjig. Klub ima mrežo 20 klubskih 
centrov in v vsakem okoli 2.500 naslovov. Knjižni klub Svet knjige je osnovan kot program 
zvestobe, ki svojim članom jamči najugodnejše cene, klubske ekskluzivne in premierne 
knjižne izdaje ter prihranke nad dvajset odstotkov ob vsakem nakupu (Predstavitev knjižnega 
kluba Svet knjige, 2006). 
 
Svojim članom ponuja: 

• vsako četrtletje nov, brezplačen, barvni katalog z okoli 600 knjižnimi naslovi, 

• okoli 60 skrbno izbranih novosti, 

• sproščeno izbiranje v udobju doma in v krogu družine,  

• klubske cene knjige, ki so od običajnih nižje za najmanj 20 odstotkov, 

• dodatne ponudbe s posebno atraktivnimi cenami, 

• pester izbor CD-plošč, video kaset in filmov na DVD, iger in igrač, 

• prosto izbiranje, le en nakup v četrtletju, 

• knjigo četrtletja in knjigo sezone - dober izbor in priložnost za večji prihranek, 

• nagrade za zvestobo, 

• posebne prihranke in darila za naročnike knjižnih zbirk, 

• bogata nagradna žrebanja, 

• prijetno nakupovanje v klubskih centrih, 

• udobno naročanje po pošti, telefonu, telefaksu, internetu in elektronski pošti, 

• lepe nagrade v rubriki Člani pridobivamo nove člane, 

• redno prilogo Svet glasbe in filma - vsakič z okoli 300 naslovi, med njimi je najmanj 40 
novosti, 

• vedno nove ugodnosti za člane in 

• brezplačno članstvo. 
  
Ob včlanitvi v knjižni klub sprejmejo člani tudi člansko dolžnost. Vsako četrtletje mora član 
do določenega datuma kupiti vsaj eno knjigo, ploščo, video kaseto ali igračo iz klubskega 
programa. Če član v posameznem četrtletju ne odda nobenega naročila, mu Svet knjige 
samodejno pošlje knjigo četrtletja, ki je posebnost klubskega programa (Predstavitev 
knjižnega kluba Svet knjige, 2006). 
 
Člani kupujejo po klubskih cenah in po dveh letih članstva lahko nekatere najatraktivnejše 
knjige kupijo po še ugodnejših cenah. Program zvestobe je razdeljen v štiri sklope glede na 
leta zvestobe, tako da člani prehajajo iz Bronaste v Srebrno, Zlato in Veliko zlato zvestobo. 
Člani ob dopolnjenem dvoletnem članstvo pridobijo pravico nakupa knjig iz sklopa petih 
knjig Bronaste zvestobe, ki omogoča 25% dodatnega popusta. Srebrna zvestoba ponuja štiri 
knjige s 30% prihranka ob izpolnjenem petletnem članstvu. Člani, ki dosežejo Srebrno 
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zvestobo, lahko izbirajo tudi med knjigami za Bronasto zvestobo. Zlata zvestoba nagrajuje z 
dodatnimi tremi knjigami s 35% prihranka, med katerimi izbirajo tisti, ki so klubu zvesti vsaj 
10 let. Prav tako se lahko ti člani odločajo med knjigami za Bronasto in Srebrno zvestobo. 
Doseženih 20 let zvestobe oziroma Veliko zlato zvestobo klub nagrajuje z dodatnima dvema 
knjigama, ki ju je mogoče kupiti s 40% prihrankom. Tudi ti člani lahko izbirajo med knjigami 
za Bronasto, Srebrno in Zlato zvestobo (Predstavitev knjižnega kluba Svet knjige, 2006). 
 

2 ZVESTOBA 
 

2.1 Opredelitev zvestobe 
 
Opredelitev zvestobe je v literaturi mnogo. Damjan in Možina (1995, str. 144) navajata 
marketinško opredelitev zvestobe, ki pravi, da je »zvestoba blagovni znamki navadno 
posledica zadovoljstva potrošnika oziroma sposobnosti proizvajalcev, da odkrijejo in 
zadovoljijo potrošnikove želje in potrebe«. Podjetje, ki ima interes za razvoj, obstanek, in 
prodor svojih izdelkov ter zvestobo čim širšega kroga kupcev, je običajno v svojo blagovno 
znamko pripravljeno tudi vlagati, saj se zaveda, da je najcenejši in najvrednejši kupec tisti, ki 
ga podjetje že ima. Zvestoba določenemu izdelku se razvija na podlagi vplivov, ki jih ne 
moremo otipati in izmeriti (Damijan, Možina, 1995, str. 144).  Newman in Werbel sta v svoji 
študiji o gospodinjskih aparatih odkrila, da niso vsi potrošniki, ki so zadovoljni, vedno zvesti 
in da tudi tisti, ki niso zadovoljni niso vedno nezvesti (Damjan, Možina, 1995, str. 145). 
Robinette govori o »mostu«, ki ga je potrebno prečkati, da lahko govorimo o dejanski 
zvestobi. To je takrat, ko kupec verjame, da je skrb podjetja zanj pristna (Applebaum, 2004, 
str. 16). 
  
Temeljne ugotovitve številnih študij so pokazale, da imajo izdelki z majhno konkurenco na 
določenem cenovnem področju in tisti z visoko frekvenco nakupov navadno večjo zvestobo 
potrošnikov (Damjan, Možina, 1995, str. 144). Ti se z zvestobo določeni blagovni znamki 
izognejo tveganju, ki so mu izpostavljeni, ko kupujejo novo ali nepreizkušeno blagovno 
znamko.  
 
Pogosto potrošnik z menjavo blagovne znamke izrazi svoje nezadovoljstvo s predhodno 
znamko. Za tako vedenje je več razlogov. Med njimi so naveličanost ali nezadovoljstvo z 
določeno blagovno znamko, vedno večje število novih blagovnih znamk na trgu, vse večje 
število nadomestnih izdelkov, ki izpodrivajo stare, morebiti previsoka cena blagovne znamke, 
vedno več promocijskih prodaj, večja primerjalna konkurenca, vedno več manjših podjetij, ki 
pokrivajo manjše tržne niše ipd. (Damjan, Možina, 1995, str. 154). 
 
Rečemo lahko, da je bistvena značilnost zvestobe določeni blagovni znamki, da kupci 
ponavljajo nakupe ene blagovne znamke, ker ji verjamejo, zaupajo in so z njo zadovoljni. 
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Taki kupci bodo verjetno tudi hitreje sprejeli nove izdelke istega podjetja, saj se zaupanje in 
zvestoba blagovni znamki prenašata tudi na proizvajalca.  
 
Zvestoba blagovni znamki je lahko posledica kupčevih preferenc, ki so posledica objektivnih 
razlogov. Če pa je znamka na trgu dalj časa in jo podpira močna oglaševalska kampanja, je 
lahko prisotna tudi čustvena komponenta, ki je povezana s preteklimi izkušnjami ali z 
vključitvijo blagovne znamke v kupčevo samopodobo (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999, 
str. 231). 
 
Shaw (1998, str. 37) razlaga, da zvestoba lahko pomeni tri popolnoma različne stvari. Lahko 
gre za sprejemanje blagovne znamke, ko ima potrošnik pozitivna stališča o blagovni znamki. 
Zvestoba je lahko delež blagovne znamke v nakupu, če potrošnik kupuje blagovno znamko 
bolj pogosto kot druge znamke. Pri dolgoročnem nakupovanju blagovne znamke, pa pričnemo 
govoriti o pravi zvestobi. 
 
Razlikujemo lahko med monogamno zvestobo, ko so veliki porabniki nekega proizvoda 
predani in zvesti izključno enemu ponudniku. Ta zvestoba je idealna, vendar v praksi 
nedosegljiva. Raziskave kažejo, da veliki porabniki nekega proizvoda niso zvesti izključno 
enemu ponudniku (Ograjenšek, 2002, str. 104). Dowling in Uncles (1997, str. 37) govorita o 
poligamni zvestobi. Do te lahko pride, ko ima določen izdelek nizko zavedanje blagovne 
znamke ali pa potrošniki le iščejo raznolikost v potrošnji. Začasno več-izdelčno zvestobo 
lahko povzročijo tudi cenovne promocije ali pa nedosegljivost želenega izdelka (Shaw, 1998, 
str. 37; East, 1997, str. 34). 
 
Avtorji torej v svojih delih navajajo različne definicije, ki se v določenih pogledih razlikujejo, 
v nekaterih stikajo ali celo dopolnjujejo in razširjajo. Univerzalno sprejete definicije zvestobe 
torej ni. Uncles, Dowling in Hammond (2003, str. 294-316) zato v svojem prispevku navajajo 
tri popularne konceptualizacije zvestobe: 

 
• Model stališč: zvestoba je stališče, ki včasih pripelje do odnosov z blagovno znamko. 

Mnogi raziskovalci poudarjajo, da mora za obstoj resnične zvestobe obstajati močno 
pozitivno stališče do določene znamke. Ahluwalia, Burnkrant in Unnava (1999, str. 211) 
so pokazali, da so kupci, ki imajo pozitivna stališča do določene blagovne znamke in so ji 
zato zvesti, manj skeptični do negativnih informacij o blagovni znamki kot nezvesti kupci. 
Da bi povečali prodajo, zagovorniki tega modela krepijo čustveno povezanost kupca z 
določeno blagovno znamko. S tem namenom oblikujejo tudi programe zvestobe, ki 
okrepijo navezanost kupca na podjetje oziroma blagovno znamko. 

 

• Vedenjski model: zvestoba je izražena s preteklim nakupovanjem. Ta model je najbolj 
sporen in najbolj podprt s podatki. Sporen zato, ker je zvestoba definirana primarno s 
podatki o preteklih nakupih in se le sekundarno opira na motivacijo kupca in njegova 
stališča do blagovne znamke. Raziskovalci, ki so zbirali podatke o nakupnih vzorcih so 
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ugotovili, da so le nekateri kupci monogamni, popolnoma zvesti ali nezvesti katerikoli 
znamki. Velika večina je poligamna, torej zvesta naboru znamk v neki izdelčni kategoriji. 
Zvestoba se razvije kot rezultat ponavljajočega se zadovoljstva z določenimi blagovnimi 
znamkami, ki nato vodi do šibke predanosti, vendar le določenemu naboru znamk v neki 
produktni kategoriji. Zagovorniki tega modela menijo, da kupci sprejemajo močno 
oglaševanje in druge trženjske akcije kot publiciteto, ki vzdržuje zavedanje in nudi 
dodatne informacije, ne vpliva pa na njihova stališča in stopnjo zvestobe. Kupci sicer 
sodelujejo v programih zvestobe, vendar le-ti nanje nimajo takšnega vpliva, kot ga imajo 
na kupce iz prvega modela. 

 

• Sestavljen model: nakupovanje je prilagojeno kupčevemu značaju, okoliščinam in 
nakupni situaciji. Po tem modelu je najboljše pojmovanje zvestobe tisto, ki dopušča, da so 
odnosi med stališči in vedenjem prilagojeni naključnim spremenljivkam, kot so 
posameznikove trenutne okoliščine, karakteristike in/ali izpostavljenost določeni nakupni 
situaciji. To pomeni, da močna stališča do določene blagovne znamke še ne pomenijo 
nakupa te znamke, saj lahko na nakup vplivajo še drugi dejavniki. Posameznikove 
okoliščine vključujejo njegov proračun in časovno omejitev. Posameznikov karakter je 
viden v želji po različnosti, navadah, potrebi po prilagajanju in toleranci do tveganja. 
Nakupna situacija pa vključuje nabor izdelkov, promocije in posebne potrošne situacije. V 
tem modelu je omejena možnost vplivanja na prodajo s programi zvestobe. Zagovorniki 
raje poudarjajo drugačne načine pridobivanja stalnih kupcev: vzdrževanje zalog, podaljšan 
delovni čas, primeren nabor izdelkov, 24-urni klicni center, spletni dostop do podjetja, 
promocije, znižanja, posebne ponudbe ipd. 
 

Za podjetje postane izbor modela pomemben, ko so njegovi izdelki funkcionalno podobni 
ostalim konkurenčnim izdelkom, in takrat, ko trženjski proračun ni zadosti velik, da bi 
podjetje za izdelke oblikovalo svoj model, kombinacijo zgoraj navedenih možnosti. Četudi je 
proračun podjetja dovolj velik za hkratno povečanje prodajnih osnov, oglaševanje in taktične 
promocije, bo potreba po strateški usmeritvi izključila enega ali dva od treh modelov (Uncles, 
Dowling, Hammond, 2003, str. 298).  
 

2.2 Vpliv vedenja in stališč na zvestobo 
 
Merila za zvestobo so lahko kupčeva stališča ali pa njegovo vedenje. Po mnogih raziskavah je 
mogoče sklepati, da zvestobe ni mogoče opredeliti le s kupčevim stališčem do določenega 
izdelka ali le z njegovim vedenjem, ampak da je zvestoba splet obojega (O'Malley, 1998, str. 
47). Stališča kot taka pa imajo sicer usmerjevalni in dinamični vpliv na kupčevo vedenje 
(Damjan, Možina, 1995, str. 98). 
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2.2.1 Zadovoljstvo kot stališče 
 
Prepričanje, da je zadovoljen kupec tudi zvest kupec, je napeljevalo k umestitvi zadovoljstva 
med osnovna merila zvestobe. Zadovoljstvo pa je le približna mera zvestobe. Res je, da 
zadovoljstvo kot stališče pozitivno vpliva na nakup, ni pa nujno, da bo do nakupa zaradi 
zadovoljstva tudi prišlo. Obstajajo tudi takšni primeri, ko je kupec zvest določeni blagovni 
znamki kljub temu, da je z njo nezadovoljen (Vesel, 2002, str. 6). Neal (1999, str. 21) pravi, 
da zvestobo uporabnikov določa vrednost, ki jo uporabniku podjetje ponudi. Uporabniki 
natančno pretehtajo enak izdelek pri različnih podjetjih in se za nakup odločijo po premisleku. 
Izberejo tisti izdelek ali storitev, ki v določenem trenutku odločitve predstavlja najvišjo 
vrednost. To je lahko zavesten, poznavalen ali podzavesten proces, v katerega so lahko 
vključeni tudi čustveni dejavniki. 
 
Tudi Reichheld (1994) je na podlagi raziskave prišel do zaključkov, da zadovoljstvo ni 
ključno merilo zvestobe. Na le-to vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so izbira, priložnost, cena 
in dohodek (O'Malley, 1998, str. 49). Temu naboru dodaja Oliver (1999, str. 34) še: zaznano 
večvrednost izdelka, socialno opredeljenost kupca na osebnem in institucionalnem nivoju ter 
osebno dovzetnost za spremembe.  
 
Vseeno pa nekatere študije pričajo o tem, da obstaja pozitivna povezava med kupčevim 
zadovoljstvom in njegovo zvestobo (Yu, Dean, 2001, str. 235). Primer povezave med 
zadovoljstvom in zvestobo prikazujem v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Povezanost med zadovoljstvom in zvestobo 

STOPNJA ZADOVOLJSTVA STOPNJA ZVESTOBE 

Odlično/ zelo zadovoljen 95% 

Dobro/ zadovoljen 65% 

Povprečno/ niti zadovoljen, niti nezadovoljen 15% 

Slabo/ nezadovoljen 2% 

Zelo slabo/ zelo nezadovoljen 0% 

Vir: Kavran, 2001, str. 20. 

 
Iz Tabele 1 je razvidno, kako velika je povezava med zadovoljnimi potrošniki in njihovo 
zvestobo. Kar 95% zelo zadovoljnih potrošnikov ne bo zamenjalo izbranega podjetja. 
Povprečno zadovoljni uporabniki se hitreje odločijo za odhod h konkurenci, saj je med njimi 
le 15% takšnih, ki so podjetju še zvesti. Pri nezadovoljnih uporabnikih je razvidno, da sploh 
niso zvesti. 
 
Vzrok za navidezno zvestobo kupcev kljub nezadovoljstvu z izdelkom ali storitvijo se 
največkrat skriva v ovirah za zamenjavo, ki kupcu otežujejo to dejanje. Kupec gre v primeru 
nezadovoljstva pogosto skozi kognitivni proces, kjer se odloča o tem ali naj opusti uporabo 
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določenega izdelka ali storitve, in ga zamenja z konkurenčnim, ali ne. Gre za dilemo 
zamenjave (Colgate, Lang, 2001, str. 332). 
 
Colgate in Lang (2001, str. 333-335) navajata različne ovire za zamenjavo. Investicija v 
odnos poveča kupčevo odvisnost, saj bi z zamenjavo ponudnika le-ta izgubil tudi določene 
ugodnosti, ki izhajajo iz že ustvarjenih odnosov med kupcem in ponudnikom. Gwinner, 
Gremler in Bitner (1998, str. 110-111) ugotavljajo, da so te koristi: zaupanje, družbene 
ugodnosti in ugodnosti posebnega obravnavanja. Stroški zamenjave so naslednja kategorija 
izstopnih ovir. Za kupca so ti stroški, stroški iskanja alternativ, transakcijski stroški, stroški 
učenja, stroški izgube popustov, stroški spremembe kupčevih navad, »emocionalni« stroški in 
kognitivni stroški, ki so povezani s finančnim, socialnim in psihološkim tveganjem (Fornell, 
1992, str. 11). Stroški zamenjave so povezani s pri čakovanim tveganjem, ki predstavlja 
kupčevo negotovost v zvezi z morebitnimi izgubami ali pridobitvami na finančnem, 
socialnem in psihološkem področju. Negotovost pa se nanaša tudi na čas, kvaliteto ter 
pripravljenost proizvoda oziroma storitve (Murray, 1991, str. 11). Omejena dostopnost in 
privla čnost alternativ je lahko posledica strukture trga (monopol), možnosti, da se 
alternative ne nahajajo v priklicanem nizu, ali pa posledica dejstva, da je izbrana alternativa 
boljša kot ostale na trgu. Delo servisnih služb prav tako vpliva na odločitev kupca o 
zamenjavi ponudnika. Nezadovoljen kupec bo ostal pri trenutnem ponudniku, vendar le zaradi 
korektno izpeljanega dela servisnih služb tega podjetja (Colgate, Lang, 2001, str. 334-335). 
 

2.2.2 Vedenjski model 
 
Po Dick in Basu (1994) so vedenjski modeli merjenja zvestobe nepopolni pojasnjevalci 
razvoja in oblikovanja zvestobe. Zagovorniki omenjenega modela poudarjajo pomen 
vrednosti nakupa, pogostosti in nedavnosti nakupa ipd. Tak pristop je podprla tudi moderna 
tehnologija, ki omogoča merjenje nakupnega vedenja potrošnikov. Vendar daje tudi vedenjski 
model zgolj približke merjenja zvestobe. Visoka frekvenca ponovnih nakupov je lahko 
rezultat situacijskih pritiskov, kot je zaloga blagovne znamke pri trgovcu, medtem ko lahko 
nizka frekvenca ponovnih nakupov pomeni samo drugačno uporabo izdelka, iskanje 
različnosti ali pomanjkanje preferenc pri izbiri znamke (O'Malley, 1998, str. 49). 
 
Assael (1992) pravi da je »zvestoba predanost blagovni znamki, ki ni nujno izraz 
ponavljajočega se vedenja« (O'Malley, 1998, str. 49). Za zveste kupce ni značilna samo 
visoka stopnja ponovnega nakupa, temveč tudi njihovo pozitivno stališče do kupljene 
znamke, zato so bili razviti številni modeli, ki upoštevajo vidik stališč, kot tudi vedenjski 
vidik (O'Malley, 1998, str. 49). 

 
 
 
 



 9 

2.3 Tipi zvestobe 
 
Dick in Basu sta izoblikovala okvir merjenja zvestobe, ki kot merilo upošteva tako stališča 
kot tudi vedenjsko dimenzijo (O'Malley, 1998, str. 49-50; Zins, 2001, str. 270-271). Model je 
sestavljen iz dveh dimenzij, ki merita zvestobo: 
 

• Relativno stališče: nanaša se na razliko med izoblikovanim stališčem za določeno 
blagovno znamko in njenimi alternativami. Večja kot je razlika med alternativami oziroma 
večja kot je mera relativnega stališča, večja je verjetnost, da bo izoblikovano stališče 
vplivalo na porabnika. 

 

• »Pokroviteljsko« vedenje: vključuje tradicionalne vedenjske mere, kot so pogostost 
nakupa, vrednost nakupa, nedavnost nakupa, delež vrednosti vseh nakupov ipd.  

 
Upoštevajoč možne izide obeh dimenzij, relativnega stališča in vedenja rednih kupcev Dick in 
Basu (1994) predpostavljata naslednje možne situacije (Tabela 2, str. 10): 
 

• Nezvestoba: Potrošnik sprejema med seboj konkurenčne blagovne znamke bolj ali manj 
kot substitute. Običajno kupci kupujejo izdelke, ki so trenutno na razpolago, saj zanje ime 
blagovne znamke ni pomembno pri nakupni odločitvi (Aaker, 1991, str. 39). Razlika med 
izbrano blagovno znamko in konkurenčnimi je majhna, prav tako pa ima tudi 
pokroviteljsko vedenje nizko vrednost. Podjetje lahko poskuša vzpodbudi lažno zvestobo 
z različnimi oblikami pospeševanja prodaje. 

 

• Lažna zvestoba: Potrošnik še vedno nima izoblikovanih izrazitih preferenc do določene 
blagovne znamke, vendar že posega po tej znamki. Dimenzija relativnega stališča ima v 
tem primeru še vedno nizko, pokroviteljsko vedenje pa že malce višjo vrednost. To je 
lahko posledica posebnih ponudb trgovca, njegovega nabora izdelkov, ugodne lokacije ali 
vpliva drugih ljudi. Potrošnik le začasno izkazuje zvestobo določenem proizvajalcu in je 
hkrati dosleden tudi za konkurenčne ponudbe drugih. Solomon pravi, da »če se pojavi kak 
drug konkurenčen proizvod, ki ga je zaradi kateregakoli razloga lažje kupiti (je cenejši ali 
je originalnemu zaloga pošla), bo kupec to tudi storil« (O'Malley, 1998, str. 59-60). 

 

• Prikrita zvestoba: pojavlja se, ko ima kupec izoblikovane preference do določene 
blagovne znamke (visoka vrednost dimenzije relativnega stališča), vendar to ni razvidno iz 
njegovega nakupnega vedenja (nizka vrednost dimenzije nakupnega vedenja kupca). Tako 
vedenje je verjetno rezultat situacijskih vplivov: neprimerna lokacija trgovine, 
pomanjkanje zalog, negativni vpliv drugih ljudi. Če podjetje želi obdržati takega kupca,  
mora odstraniti vse ovire, ki kupca ovirajo, da bi prišel do želenega proizvoda. 
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• Dejanska zvestoba: v tem primeru imata obe dimenziji relativno visoko vrednost. 
Potrošnik ima razvite močne reference do določene blagovne znamke in jo tudi redno 
kupuje, saj mu ta blagovna znamka pomeni identiteto. Dejanska zvestoba je tako, po 
mnenju O'Briena, dosežena »ko je podjetje razvilo in predstavilo potrošniku ponudbo, ki 
ima zanj dolgoročne koristi«. Podjetje v tem primeru ne sme mirovati, ampak mora 
skrbeti, da ostane dejanska zvestoba kupcev glavna skrb podjetja (O'Malley, 1998, str. 50). 

 
Tabela 2: Zvrsti zvestobe po Dick in Basu 

»POKROVITELJSKO « VEDENJE  

 
Nizko 

 
Visoko 

 
Visoko 

 
Prikrita zvestoba 

 
Dejanska zvestoba 

 
RELATIVNO 

STALIŠČE  
Nizko 

 
Nezvestoba 

 
Lažna zvestoba 

Vir: O'Malley, 1998, str. 49-50. 
 

2.4 Nezvestoba 
 
Dick in Basu sta opredelila nezvestobo kot kombinacijo nizkega relativnega stališča do 
določene znamke in nizkega nakupnega vedenja kupcev. Po njunem mnenju je nezvestoba 
lahko posledica situacije na trgu, ko je bila znamka pred kratkim predstavljena in/ali pa v 
primeru nezmožnosti komuniciranja prednostnih razlik. Nizko relativno stališče do znamke pa 
je možno tudi v primeru dinamike specifičnega trga, kjer so si konkurenčne znamke med 
seboj zelo podobne in je težko oblikovati visoko relativno stališče (Rowley, Dawes, 2000, str. 
539). 
 
Nezvestoba po Dick in Basu se nanaša na kupce, katerih ponovni nakupi in relativno stališče 
do določene znamke so nizki, ampak ne nujno negativni. To pomeni, da kategorija nezvestobe 
vključuje kupce, ki ne nakupujejo redno, izgubljene kupce in potencialne kupce. Ti kupci so 
si pridobili oznako nezvesti, ker ne kažejo posebnih interesov do znamke izdelka, imajo 
negativna stališča o znamki oziroma imajo pozitivno mišljenje o konkurenčni znamki. 
Rowley in Dawes (2000, str. 540) predlagata poglobljeno razpravo o nezvestobi in v njo 
uvajata tudi negativna stališča. Njuna matrika nezvestobe je sestavljena iz dveh kategorij: 
 

• stališče, ki lahko zavzame negativno ali inercijsko vrednost in  

• vedenje, ki lahko prav tako zavzame inercijsko ali negativno vrednost. 
 
O inercijskem vedenju govorimo takrat, ko je potrošnik pasiven; s svojim stališčem se ne 
trudi vplivati na druge, njegovo vedenje lahko privede do manifestacije nakupa ali pa tudi ne. 
Pri negativnem stališču potrošnika je možno pričakovati, da bo s svojim stališčem skušal 
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vplivati na druge; njegovo vedenje pa gre razumeti tako, da potrošnik ne bo opravljal nakupov 
določene blagovne znamke. 
 
Glede na možne vrednosti (inercijsko in negativno), ki jih zavzamejo vrednosti spremenljivk 
(stališče in vedenje), imenujeta štiri vrste nezvestobe (Tabela 3): 
  
Tabela 3: Zvrsti nezvestobe 

VEDENJE  

 
Inercijsko 

 
Negativno 

 
Negativno 

 
Zmotena zvestoba 

 
Prekinjena zvestoba 

 
 

 STALIŠ ČE  
Inercijsko 

 
Prosta zvestoba 

 
Razočaranje 

Vir: Rowley, Dawes, 2000, str. 541. 

 

• Prosta zvestoba 
Ta kategorija potrošnikov je nevtralna in nezainteresirana. Nikoli niso bili kupci, vendar 
pa obstaja možnost, da bodo to postali v prihodnosti. Pri njih se kažejo kombinacije 
naslednjih značilnosti: ne zavedajo se obstoja izdelka, izdelek ni relevanten za njihove 
potrebe ali pa se ne nahaja znotraj kupčevih percepcij in zmožnosti. Največkrat gre za 
mlade kupce, ki še nimajo izoblikovanih nakupnih navad in se tudi ne zavedajo obstoja 
blagovnih znamk. Tržniki lahko takšno situacijo izkoristijo tako, da tem potrošnikom 
vzbudijo zavest o obstoju znamke in tako poskušajo vzgojiti zveste kupce. Ti potrošniki 
bodo v prihodnosti morda postali kupci izdelka, če se bodo spremenile tržne in osebne 
okoliščine. 

 

• Zmotena zvestoba 
V tej kategoriji gre za obstoječe in redne potrošnike, ki so v dvomih o svojih 
predpostavkah o blagovni znamki. Lahko imajo tudi močna negativna čustva o določeni 
znamki, ki so bila verjetno izzvana s slabo izkušnjo s tem izdelkom ali pa s storitvijo 
povezano z izdelkom, nezaželenim primerjanjem s kakim drugim izdelkom/storitvijo ali 
zaradi izpostavljanja promocijskim aktivnostim konkurenčnega izdelka/storitve. Kljub 
temu, da imajo taki potrošniki negativna stališča, jih ne gre zapostaviti, temveč ponovno 
opogumiti k zvestobi. 
 

• Razočaranje 
Tu gre za potrošnike, ki so bili včasih zvesti, danes pa so zaradi različnih razlogov manj 
zvesti. Razočarani kupci blagovne znamke trenutno ne kupujejo in verjetno je tudi v 
prihodnje ne bodo. Zaradi preteklih pozitivnih izkušenj z izdelkom, njihova stališča do 
znamke niso negativna. Bolje je govoriti o nevtralnem stališču. Razočaranje pri njih se je 
morda pojavilo zaradi negativnih izkušenj z znamko, pozitivnih izkušenj s konkurenčno 
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znamko ali sprememb v kupčevih zahtevah, ki jih ni mogoče več zadovoljiti z izdelki 
znotraj določene blagovne znamke. 

 

• Prekinjena zvestoba 
Gre za nekdanje kupce, ki imajo močna negativna stališča in tudi negativno vedenje do 
določene znamke. Jones in Sasser (1995) jih imenujeta »teroristi«. Njihovih negativnih 
občutenj do znamke ni mogoče spremeniti. Taka negativna čustva, ki jih nekdanji kupci 
intenzivno posredujejo drugim kupcem, imajo verjetno zaradi razočaranja pri uporabi 
določene blagovne znamke. 
 

3 PROGRAMI ZVESTOBE 
  

3.1 Opredelitev 
 
Spoznanje, da pridobiti novega kupca stane petkrat več, kot pa zadržati in zadovoljiti starega, 
je motiviralo podjetja, da vložijo več napora v identifikacijo, vzdrževanje in povečanje 
donosnosti najboljših kupcev podjetja. Ta napor se vse pogosteje odraža v strategijah, ki 
obsegajo programe ohranjanja in pridobivanja potrošnikov ter povečevanja zvestobe le-teh 
(Kotler, 1996, str. 50). Podjetja skušajo z najboljšimi kupci vzpostaviti dvosmerno 
komunikacijo in pri njih ustvariti zavest, da za zvestobo prejmejo posebne privilegije in 
nagrade (Starman, 1999, str. 55).  
 
American Airlines je eno prvih podjetij, ki se je začelo ukvarjati s programi za redne potnike. 
Že na začetku osemdesetih so se odločili, da ponudijo svojim strankam možnost za brezplačne 
lete v zameno za določeno stopnjo zvestobe. Ker se je vse več potnikov odločalo za polete z 
American Airlines, so bili drugi letalski prevozniki primorani ponuditi enake programe. 
Sledile so tudi verige hotelov in motelov, ponudniki kreditnih kartic in izposojevalci 
avtomobilov (Kotler, 1996, str. 50). 
 
Uncles, Dowling in Hammond (2003, str. 309) opredelijo programe zvestobe kot sheme, ki 
ponujajo zakasnele akumulirane ekonomske koristi kupcem, ki kupijo določeno znamko. 
Pogosta pojavna oblika takih programov so točke, ki jih kupec lahko menja za darilo, 
brezplačen izdelek ali nematerialne nagrade. Ponavadi je program zvestobe podprt s kartico 
zvestobe, ki jo kupec priloži na plačilnem mestu. Na ta način se zapiše vrednost nakupa in/ali 
novo pridobljenih točk. Ta oblika programa zvestobe je zaradi svoje razširjenosti uporabe 
postala sinonim, ko govorimo o programih zvestobe; hkrati pa je tudi najboljše orodje za hitro 
identifikacijo kupca (Wright, Sparks, 1999, str. 430). 
 
Osnovna ideja programov zvestobe naj bi bila nagrajevanje ponavljajočih se nakupov 
potrošnikov in s tem spodbujanje zvestobe (O'Malley, 1998, str. 47). Pogostokrat, predvsem v 
prvem desetletju obstoja programov zvestobe, se je v ozadju programov pojavljal motiv 
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podjetij zgraditi ovire za izstop kupcev, posredno pa tudi motiv izboljšanja zadovoljstva 
potrošnikov (Ograjenšek, 2002a, str. 32). Danes programi zvestobe predstavljajo močno 
metodološko orodje podjetij s pomočjo katerih podjetja spoznavajo svoje kupce in na podlagi 
tako pridobljenih informacij z njimi ustvarjajo trajne vezi. Razvoj tehnologije je v zadnjem 
desetletju namreč omogočil nove dimenzije oblikovanja programov. Ti postajajo vedno bolj 
kompleksni; vključujejo več članov, uporabljajo identifikacijske kartice, imajo večji krog 
partnerjev, kjer lahko kupci zbirajo točke zvestobe in večji razpon nagrad za zvestobo (Wright 
in Sparks, 1999, str. 430).  
 
Programi zvestobe morajo biti osnovani in izvedeni previdno ter zagotoviti, da ne prihaja do 
težav z njihovim izvajanjem na operativni ravni tako za zaposlene kot tudi za kupce, ki so 
zainteresirani za vpis in uporabljajo program z visoko frekvenco (Grinnell, 2003, str. 24). 
Programi zvestobe pomenijo povečan napor tako za tržnike kot tudi za kupce. Tržniki morajo 
vzdrževati bazo podatkov kupcev in spremljati njihove točke, jo stalno posodabljati, pošiljati 
informacije o doseženih točkah, zagotavljati nagrade in ostalo. Kupci si morajo zapomniti pin 
kode, vedeti koliko obiskov je potrebnih za pridobitev nagrade, pri nakupih vedno predložiti 
kartice zvestobe ali zbirati znamke, da zapolnijo kupon. Na drugi strani pa so programi 
zvestobe, če so izvedeni pravilno, strateško učinkoviti in visoko dobičkonosni (Grinnell, 
2003, str.  25). 
 
Toda glede na popularnost programov zvestobe, pa so ti nepričakovano neučinkoviti. 
Dowling in Uncles (1997, str. 71) za boljšo uspešnost predlagata, naj programi povečajo 
celotno vrednost produkta ali storitve in motivirajo zvestega kupca, da opravi naslednji nakup. 
Na trgu se pojavlja veliko različnih programov, ki naj bi uspešno povečevali zvestobo kupcev, 
Starman (1999, str. 54-56) v svoji razpravi našteva štiri najpogostejše: 
 

• Trženjski programi za pogoste odjemalce so ukrepi, ki skušajo »identificirati, 
vzdrževati in povečati donos najboljših odjemalcev s pomočjo dolgoročnih, interaktivnih, 
vrednost dodajajočih odnosov«. Ti programi pomenijo konkurenčno prednost predvsem za 
podjetja, ki jih najprej uvedejo, in v primeru, da jim tekmeci ne morejo slediti. Ko 
konkurenca odgovori, pa postanejo »breme« za vsa podjetja, saj »morajo« ponujati 
podobne programe. Najpogostejša kritika trženjskih programov za pogoste odjemalce je, 
da ta zmanjšujejo usmerjenost podjetja na nadpovprečne storitve in skrb za odjemalca in  
navajajo k ponovnemu nakupu na osnovi ekonomske spodbude. 

 
• Naročniško prodajo običajno povezujemo z naročanjem na časopise in revije, vendar jo 

podjetja uporabljajo tudi za navezovanje trajnejših stikov in odnosov s kupci. Po izkušnjah 
podjetij, ki uporabljajo naročniško prodajo tudi za druge izdelke, je na tak način 
zagotovljen najdaljši odnos s potrošnikom.   

 
• Avtomatsko pošiljanje je način, ko se kupec obveže, da bo vsak časovni interval nekaj 

kupil. Običajno tako prodajajo serije posameznih enot (enciklopedije, leksikone, 
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kozmetiko). Pri tem pa se upošteva načelo, da se kupcu po prvotnem privoljenju izdelki 
pošiljajo samodejno. 

 
• Klubski trženjski program  je način, ko podjetje okoli svojih izdelkov oblikuje koncept 

kluba uporabnikov. Članstvo v klubu je pogojeno z nakupom izdelka ali z obljubo nakupa 
določene količine izdelka, lahko pa tudi s plačilom članarine. Član kluba ima večjo 
možnost izbire in lahko sam izbere priporočen izdelek/storitev ali alternativno ponudbo. 

 
Namere podjetij, ki so se odločila za zgoraj navedene programe, lahko strnemo v dva osnovna 
smotra programov. Prvi je spodbuditi nakupe in potrošnjo izdelkov in s tem povečati prodajo, 
ali povečati nabor izdelkov kupljenih pri podjetju. Drugi cilj programov pa je graditi dobre 
odnose med blagovno znamko in kupcem. Programi zvestobe imajo tudi druge, manj izrazite 
cilje. Ti so lahko: pospeševanje križne prodaje (ang. cross-selling), ustvarjanje baze podatkov, 
podpiranje trgovinskih odnosov in javne podobe blagovne znamke… (Uncles, Dowling, 
Hammond, 2003, str. 294). 
 

3.2 Cilji programov zvestobe 
 
Podjetja razvijajo programe zvestobe iz različnih razlogov. Med najpogostejšimi so 
nagrajevanje zvestih kupcev, pridobivanje informacij o kupcih, manipuliranje vedenja kupcev 
ali konkuriranje drugim programom zvestobe (O'Malley, 1998, str. 51-53). 
 
Bistvo vsakega programa zvestobe je nagrajevanje kupcev za ponovne nakupe. Podjetja ta 
namen dosežejo skozi kombinacijo popustov in drugih nagrad, ki sta obenem uspešni orodji in 
dobro opravičilo za zbiranje podatkov o kupcih. Po Stonu (1994, str. 37) je namreč 
poznavanje najboljših kupcev, njihovih nakupnih navad ter morda tudi demografskih, 
geografskih in drugih informacij o njihovem življenjskem slogu in kreditni sposobnosti, za 
podjetje močno skrito orožje. Cilj zbiranja podatkov bodo najverjetneje zasledovala podjetja s 
slabo bazo podatkov o svojih kupcih. Le-ta lahko uporabijo članske kartice, kot način 
identificiranja tistih kupcev, ki si zaslužijo posebno pozornost ter na tak način tudi 
pridobivajo dragocene tržne informacije. 
 
Čeprav so programi zvestobe na zunaj videti kot sheme za nagrajevanje kupcev, so v osnovi 
prefinjeno orodje manipuliranja potrošnikovega vedenja. Podjetja preko kuponov in drugih 
pobud motivirajo kupce, da poskusijo nove proizvode in znamke ali jih morda uporabijo za 
drugačne namene, povečajo potrošnjo »multi-pack« izdelkov, plačujejo premierne cene ipd.  
 
Velikokrat pa so programi zvestobe hitri odgovor na konkurenčne namige. Posledica tako 
nenadne uvedbe programa zvestobe je, da podjetja pogostokrat ne vedo kaj natančno želijo s 
programom doseči (Wright, Sparks, 1999, str. 429). Dowling in Uncles (1997, str. 80) menita, 
da so bili programi mnogih podjetij razviti oziroma posvojeni prehitro in brez temeljitega 
razmisleka ter raziskav. Običajno želi podjetje z odgovorom na konkurenčni program 
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zvestobe diferencirati istovrstno blagovno znamko ali postaviti ovire za vstop novih 
konkurenčnih znamk ter tako drugim konkurentom onemogočiti predstavitev podobnega 
programa.  
 
Podjetja želijo, da programi zvestobe, poleg naštetih, zasledujejo tudi druge cilje oziroma 
praktične mere uspeha. Najpogostejši cilji, ki se skrivajo za ohranjanjem zvestih kupcev, je 
vzdrževati ali povečati raven prodaje, marž in dobičkov, povečati potencialno vrednost 
kupcev in spodbuditi križno prodajo izdelkov. Ti cilji se nanašajo predvsem  na večje kupce 
podjetja, saj leži v ozadju pravilo 80/20, ki pravi, da 80% dohodka ustvari 20% kupcev. 
Problem, ki se pri programih zvestobe pojavi v povezavi s tem pravilom, pa je, da 20% 
najboljših kupcev ni nujno tudi zvestih kupcev saj so ti lahko najbolj donosni tudi pri 
konkurenci (Dowling, Uncles, 1997, str. 72). 
 

3.3 Kriteriji klasifikacije programov zvestobe 
 
Na trgu danes obstajajo različni programi zvestobe. Hopf in Ograjenšek (1999) sta z 
namenom klasifikacije programov zvestobe identificirala sedem kriterijev (Ograjenšek, 2002, 
str. 105-110):  
 

• Izbor članov. Podjetja za izbor članov uporabljajo različne kriterije. Včasih podjetje 
pregleda preteklo finančno stanje kandidata. Drugi, manj znani kriteriji, so lahko 
pričakovana življenjska doba in naslov stalnega prebivališča. Diskriminacijo v procesu 
izbora članov pa je mogoče izvajati tudi preko visokih cen proizvodov, ki se prodajajo v 
okvirih programa zvestobe. Večina programov zvestobe ne izbira članov, temveč sprejme 
vse kandidate, ki so zainteresirani.  

 

• Diskriminacija članov v programu. Sčasoma postane znano, kateri so tisti kupci, ki 
imajo višjo frekvenco nakupov. V primeru, da je takim kupcem ponujena ekskluzivna 
nagrada, lahko govorimo o diskriminaciji znotraj programa zvestobe. 

 

• Razvoj in ravnanje programa zvestobe. Razvoj in izvedbo programa zvestobe lahko 
izpelje podjetje, ki se je odločilo za program, ali pa to nalogo prepusti nevtralnemu 
podjetju. V praksi lahko najdemo primere nevtralnega programa zvestobe, ko program 
razvije in izvede nevtralno podjetje, kot tudi primere lastnega progama zvestobe, ko ti dve 
nalogi opravi podjetje samo. Kot primer prvega Ograjenšek (2002, str. 106) navaja nemški 
Payback in britanski e-Rewards, kot primer drugega pa slovensko Mercatorjevo Piko in 
Nespresso Club. Primera zunanje izvajanega in zunanje razvitega programa zvestobe v 
praksi ni bilo mogoče najti, vendar pa sta ti dve možnosti teoretično dopustni in mogoči. V 
Tabeli 4 (str. 16) prikazujem matriko razvoja in ravnanja programa zvestobe. 
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Tabela 4: Matrika razvoja in ravnanja programa zvestobe 

RAVNANJE PROGRAMA   

 
Nevtralno 

 
Lastno 

 
Nevtralen 

 
Nevtralen program 

zvestobe 

 
Zunanje razvit program 

zvestobe 

 
 

RAZVOJ 

PROGRAMA   
Lasten 

 
Zunanje izvajan 

program zvestobe 

 
Lasten program 

zvestobe 

Vir: Ograjenšek, 2002, str. 106. 
 

• Število vključenih panog. Če v eni panogi aktivno podjetje razvije program zvestobe, 
tega lahko označimo kot interni program z vidika podjetja in industrije. Program zvestobe 
podjetja aktivnega v več panogah označimo kot internega z vidika podjetja in eksternega z 
vidika panoge. Če pa pri programu sodeluje več podjetij iz več panog, je tak program 
eksterni z vidika podjetja in panoge (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Matrika vključenost podjetij/vključenost panog v program zvestobe 

ŠTEVILO PANOG   

 
Ena 

 
Več 

 
 

Eno 

 
Z vidika podjetja in panoge 
interni program zvestobe 

 
Z vidika podjetja interni, z 

vidika panoge eksterni 
program zvestobe 

 
 
 

ŠTEVILO 

PODJETIJ   
 

Več 

 
Z vidika podjetja eksterni, z 

vidika panoge interni 
program zvestobe 

 
Z vidika podjetja in panoge 
eksterni program zvestobe 

Vir: Ograjenšek, 2002, str. 108. 

 
• Razvojna faza programa zvestobe. Za programi zvestobe stojijo različni cilji in nameni, 

ki se s časom lahko spreminjajo. Hopf in Ograjenšek (1999) na podlagi tega kriterija 
razlikujeta med dvema tipoma programov zvestobe: 

 
- reaktivni programi zvestobe, ki so razviti in sprejeti z namenom slediti dejanjem 

konkurence,  
- proaktivni programi zvestobe, ki so razviti in izvedeni z namenom prehiteti 

konkurenco. Ti programi se lahko delijo še na:  
 

- funkcionalne programe zvestobe, ki služijo namenom poslovnih funkcijskih enot, 
kot sta trženje in izvedba, skozi boljšo segmentacijo kupcev 
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- strateške programe zvestobe kjer razvoj, izvedba in ravnanje programa postane srž 
poslovanja podjetja. 

 

• Vrste nagrad. Nagrada kupcu za zvestobo je lahko materialna ali nematerialna. 
Materialne nagrade se uporabljajo za povečevanje pogostosti nakupovanja, nematerialne 
pa naj bi članom nudile občutek privilegiranosti in ekskluzivnosti (Tabela 6). 

 
Tabela 6: Vrste nagrad 

VRSTE NAGRAD 

Materialne Nematerialne 

- Denar 
- Popusti 
- Znižanja 
- Brezplačna dostava 
- Karte za kino predstave,   

gledališče, zabaviščne parki,  
fitnes centre, restavracije 

- Rojstnodnevne voščilnice 
- Ekskluzivna dostopnost    

prodajnega osebja in blagajnikov 
- Povabila na posebne prireditve  

(filmske premiere, razstave…) 

Vir: Ograjenšek, 2002, str. 110. 

 

• Pot do nagrad. Član programa zvestobe mora izpolniti določene kriterije za pridobitev 
nagrade. Obstaja več možnih kombinacij:  

 
- člani programa zbirajo milje, točke ali popuste samo v enem podjetju; 
- člani programa zbirajo milje, točke ali popuste v enem podjetju, vendar jih lahko 

unovčijo v različnih podjetjih; 
- člani programa zbirajo milje, točke ali popuste v več podjetjih, vendar jih lahko 

unovčijo samo v enem podjetju; 
- člani programa zbirajo in unovčijo milje, točke ali popuste v različnih podjetjih. 

 
Kriterijem klasifikacije po Hopf in Ograjenšek dodajata Dowling in Uncles še tri, ki se 
nanašajo na psihološke učinke nagrad zvestim kupcem. 
 
Osnovna ideja programov zvestobe je obdržati kupce na osnovi spodbud – največkrat 
ekonomskih. Ta ideja privlači mnoga podjetja, ki želijo na konkurenčnem trgu privabiti in 
osvojiti čim več kupcev. Mnogi programi zvestobe ponujajo nagrade, ki naj bi poglobile 
odnos med članom programa in podjetjem. Proučevanje zmožnosti programa zvestobe, da 
spremeni vsakodnevne vzorce vedenja, pa zahteva podroben pogled v tri psihološke učinke 
(Dowling, Uncles, 1997, str. 75): 
 

• Stopnja zvestobe znamki (direktni učinek) ali programu (indirektni u činek). 
Rothschild in Gaidis (1981) na podlagi proučevanja vedenjske teorije trdita, da veliko 
programov zvestobe vključuje ponudbo, ki spodbuja zvestobo programu in ne ciljnemu 
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izdelku. Stopnja zvestobe programu je odvisna od kupčeve vpletenosti v nakup izdelka. Za 
mnoge izdelke, ki ne zahtevajo večje kupčeve vpletenosti, je program oziroma spodbuda, 
ki jo program ponuja, glavna nagrada in ne kupljen izdelek, ki ga program podpira. To 
sicer lahko ustvari diferenciacijo med izdelki, vendar ko ni več spodbude, izgine tudi 
razlog za nakup določenega izdelka. Obratno velja za izdelke, ki zahtevajo visoko 
vpletenost v nakup in kjer gre predvsem za zvestobo znamki in ne programu, ki ponuja le 
majhno spodbudo. Tu je možna klasifikacija programov zvestobe glede na to ali nagrada 
za nakup izdelka direktno podpira vrednost znamke ponujene kupcu ali pa so nagrade 
oblikovane tako, da motivirajo zvestobo po bolj posredni poti. 

 

• Kako kupci vrednotijo ponujene nagrade. 
O'Brien in Jones predlagata pet elementov, ki združeni predstavljajo vrednost programa 
zvestobe. (1) denarna vrednost obljubljene nagrade, (2) možnost izbire nagrad, (3) 
nematerialna vrednost nagrad (potovanje v eksotične kraje je bolj privlačno kot cenovni 
popust), (4) način pridobitve nagrade (koliko točk je potrebno zbrati za pridobitev 
nagrade), (5) zahtevnost uporabe programa zvestobe. Dowling in Uncles (1997, str. 75) pa 
dodajata še psihološko vrednost pripadnosti programu in zbiranje točk. 

 

• Časovni učinek. 
Zmožnost programa zvestobe v privabljanju novih članov ni le v ponujeni vrednosti 
nagrad, ampak tudi v časovni razpoložljivosti nagrad. Raziskovalci in psihologi 
priporočajo nagrade, ki so kupcem časovno bolj dostopne, saj časovno bolj oddaljene 
nagrade ne vzpodbujajo zvestobe znamki. Dowling in Uncles (1997, str. 75) klasificirata 
različne tipe programov zvestobe glede na ponudbo nagrad, ki dodajajo vrednost izdelku, 
in njihovo časovno dosegljivost (Tabela 7). 

 
Tabela 7: Tipi programov zvestobe glede na ponudbo nagrad 

ČASOVNA DOSEGLJIVOST NAGRADE   

 
Takojšnja 

 
Z zamudo 

 
Direktna podpora 
vrednosti izdelka 

 
Cenovne promocije 

proizvajalca 

 
Članski klubi, kuponi, 

boni, točke 

 
 

TIP 

NAGRADE   
Drugi indirektni 

tipi nagrad 

 
Tekmovanja in loterije 

 
Več-izdelčni članski 

klubi 

Vir: Dowling, Uncles, 1997, str. 76. 

 
Za kupca so bolj privlačne nagrade s takojšno časovno dosegljivostjo, kot v prvem in tretjem 
kvadrantu. Za sponzorja oziroma ponudnika nagrade so programi, ki vzpostavljajo 
neposredno povezavo med izdelkom in programom in imajo dolgoročen vpliv na vedenje 
(prvi in drugi kvadrant), bolj zaželeni kot tisti z indirektnimi tipi nagrad. 
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Takojšne nagrade imajo večji psihološki učinek. Kupcu vzbujajo občutek sodelovanja, 
pričakovanja bodočih nagrad in predvsem občutek pripadnosti (Dowling, Uncles, 1997, str. 
76).  
 
V nadaljevanju predstavljam klubske trženjske programe, kjer gre po Dowling in Uncles 
(1997) za tip programa zvestobe, ko nagrada za zvestobo direktno podpira vrednost izdelka, 
vendar je članom dosegljiva z zamudo. 
 

3.4 Klubski trženjski programi 
  
Diller (1997) navaja, da je klubski trženjski program združba obstoječih kupcev podjetja, ki je 
tak klub oblikovalo. Klubski programi so eden izmed bolj učinkovitih oblik trženja na podlagi 
odnosov, saj podjetju omogočajo usmerjanje aktivnosti h kupcu, njegovim željam in 
zahtevam (Slight, 1995, str. 20), prav tako pa so tudi pomemben strateški element 
preprečevanja bega kupcev podjetja h konkurenci (Strauss et al., 2001, str. 7).  
 
Knjižni klubi so med najbolj prepoznavnimi oblikami klubskih trženjskih programov (Slight, 
1995, str. 20-21). Začetki klubske knjižne prodaje segajo v leto 1926, ko sta Maxwell 
Sackheim in Harry Scherman ustanovila »Book-of-the-Month« klub. Prodaja je temeljila na 
negativni izbiri , ko je član prejel »izbor meseca«, če prej ni sporočil svojega preklica (Hatch, 
2005, str. 82). Starman (1999, str. 56) k negativni izbiri dodaja še dve različici klubske 
prodaje. Obvezna izbira temelji na obljubi, da bo član kluba kupil minimalno število enot ali 
porabil določen znesek denarja v določenem času. Plačilo članarine kupcu zagotavlja 
kupovanje po cenah, ki ne veljajo za druge potrošnike, prejema kataloge ali določene osebne 
storitve. Takšne ugodnosti za člane se lahko odražajo takoj ob vpisu ali pozneje. 
 
Ustanovitev kluba uporabnikov posameznega izdelka ali storitve ni sama sebi namen, temveč 
mora biti pretehtana in v povezavi s celotno trženjsko strategijo podjetja (Starman, 1999, str. 
56). Kotler (1996, str. 51) predlaga naslednje korake: 
 

• Določitev namena in ciljev oblikovanja klubskega programa, ki je lahko povečanje 
povprečnega obsega naročila ali pogostosti naročila, večja naklonjenost kupcev, 
pridobitev novih kupcev ipd. Različni cilji namreč zahtevajo tudi nekoliko različne 
programe povečanja zvestobe.  

• Opredelitev ciljne skupine; kdo, kako veliki in kako močni porabniki lahko postanejo člani 
kluba. 

• Opredelitev svežnja koristi. Poznamo »mehke« koristi, kamor sodijo posebne storitve, kot 
so boljše sobe, nasveti, klubski časopisi, brezplačna dostava in »čvrste« koristi, kamor 
sodijo nagrade (brezplačni leti, izdelki, gotovina in druge nagrade). 

• Oblikovanje primerne strategije tržnega komuniciranja, s katerim podjetje promovira svoj 
klubski program. 
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• Določitev načina financiranja programa. Pri tem gre za odločitve o uvedbi članarine ali 
iskanje morebitnih sponzorjev za sofinanciranje programa. 

• Določitev izvedbene strategije, ki naj zagotovi, da je osebje dobro šolano in pripravljeno 
izpeljati program. 

• Merjenje in izboljševanje zmogljivosti programa, za zagotovitev uresničevanja ciljev ob 
sprejemljivih stroških. 

 
Eden izmed ciljev klubskih programov je povečanje informacij, ki jih ima podjetje o svojih 
kupcih. Že z včlanitvijo kupca v klub in nato pri vsakem stiku z njim, podjetje pridobiva 
dragocene informacije o demografskih in psihografskih značilnostih kupca, njegovih željah in 
tudi pričakovanjih. Te informacije nato tvorijo osnovo individualiziranega neposrednega 
trženja. Če je podjetje zainteresirano le za povečanje oziroma posodabljanje baze podatkov, 
bo ustanovilo »odprti« klub, ki ne bo postavljal omejitev pri včlanitvi. Nasprotno pa bo z 
ustanovitvijo »zaprtega« kluba  na specifičnem trgu učinkoviteje gradilo na odnosih (Murphy, 
1997, str. 8). 
 
Interes kupca za članstvo v klubu pa je odvisen od zaznanih prednosti, ki jih klub ponuja. 
Potencialni član je podjetju pripravljen posredovati osebne podatke in tako sodelovati v 
»klubski igri« le, če ponujene koristi s strani kluba pretehtajo stroške, ki bi jih imel kupec z 
včlanitvijo. Podjetja zato svojim klubskim članom ponujajo širok nabor ugodnosti, da bi 
povečala njihovo zadovoljstvo in posledično tudi zvestobo podjetju oziroma blagovni znamki 
ter prepričala potencialne člane k sodelovanju (Strauss et al., 2001, str. 8). Ugodnosti pa 
morajo izpolnjevati dva pogoja: za kupca morajo imeti resnično vrednost, za podjetje pa naj 
bi bila razumna povezava med stroški in koristnostjo ponujenih ugodnosti (Butscher, 1996, 
str. 9).  
 
Klubski trženjski programi gredo dlje kot kartice zvestobe, ki običajno ponujajo popuste in 
osnovne storitve. Klubi se trudijo razvijati čustven odnos s člani, saj čustveno povezanost, v 
nasprotju z otipljivimi (»čvrstimi«) ugodnostmi, konkurenca težje kopira (Butscher, 1996, str. 
9). Povečana interakcija med člani kluba in podjetjem pa slednjim ponuja priložnosti za 
dosego višje ravni stikov s kupci in tudi močnejše poslovne vezi.  

 

4 RAZISKAVA 
 

4.1 Opredelitev problema 
 
Z analizo programa zvestobe Svet knjige skušam podrobneje spoznati značilnosti članstva v 
knjižnem klubu za področje celotne Slovenije in posameznih regij. Analiza programa se ne  
osredotoča le na dolžino članstva, ki je eden izmed kazalcev zvestobe, temveč upošteva tudi 
rednost nakupov, povprečno vrednost nakupa, uporabo opominov in odstotek članov, ki 
prejme knjigo četrtletja ipd. 
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Poseben poudarek sem namenila zvestobi in povezavam oziroma korelacijam med 
posameznimi spremenljivkami, ki označujejo značilnost članstva v Svetu knjige. Vsi 
statistični testi so izračunani s statističnim paketom SPSS 11.0 za Windows, grafične 
predstavitve pa so narejene z Microsoftovim Excelom 2003. 
 

4.2 Določitev metode zbiranja podatkov 
 
Podatke za analizo programa zvestobe je posredovalo podjetje Mladinska knjiga Založba 
d.o.o., ki je tudi lastnik in upravitelj podatkovne baze članov Sveta knjige. 
 

4.3 Omejitve analize 
 
Glavna omejitev analize obstoječega programa zvestobe Svet knjige je, da v obdelavo niso 
bile vključene nekatere spremenljivke, ki bi lahko nudile boljšo sliko značilnosti članov Sveta 
knjige in njihove zvestobe. To bi lahko bile nekatere demografske spremenljivke, kot so: 
izobrazba, zaposlitveni status, dohodkovni razred, število članov gospodinjstva in druge 
spremenljivke: število reklamacij, število in vsebina pripisanih opomb k posameznemu članu, 
obiski klubskih centrov, prijateljsko pridobljeni člani ipd. V analizo so tako vključene 
spremenljivke, ki so bile do leta 2004 zbrane v bazi podatkov Sveta knjige. Pomembna 
omejitev analize je tudi ta, da vzorec ni reprezentativen za slovensko populacijo. 
 

4.4 Populacija in način izbora enot v vzorec 
 
Populacijo predstavljajo vsi aktivni člani Sveta knjige, statistično enoto pa v letu 2004 aktivni 
člani. Vzorec je kvotni in upošteva dve značilnosti populacije: regijo in spol. Enote v 
posameznih regijah so bile v vzorec izbrane naključno.  
 
V vzorcu je 1000 aktivnih članov v letu 2004, od tega 69,3% žensk in 30,6% moških ter 0,1% 
nedoločenih članov. Člani so izbrani iz devetih regij, relativno glede na značilnosti 
populacije; sedma regija je prazna, zato sem jo izločila iz analize. Deleže članov v 
posameznih regijah prikazuje Slika 1 (str. 22). V vzorec je bilo izbranih največ članov iz 
osrednje Slovenije in sicer 31%. Iz Slike 1 pa je prav tako razvidno, da je z vidika starostne 
strukture največ članov, izbranih v vzorec, starih od 25 do 34 let, in sicer 27,7%. 
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Slika 1: Struktura vzorca po spolu, starosti in regiji (n=1000) 
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4.5 Cilji empiri čne raziskave – predstavitev vsebinskih sklopov 
 
Glavni cilj raziskave je ugotoviti ali je knjižni klub Svet knjige, ki je oblikovan kot program 
zvestobe, dovolj privlačen in zanimiv za člane, da mu zaupajo in ostajajo zvesti in ali je 
njihova »klubska igra« dovolj privlačna potencialnim članom. 
 
Pri iskanju odgovorov na zgornji vprašanji sem si pomagala z naslednjimi posebnimi cilji, 
razdeljenimi v vsebinske sklope: 
 

• Značilnosti članstva v knjižnem klubu. 
Zanimalo me je, na kateri stopnji zvestobe se nahaja največ članov, v katerem četrtletju so 
se včlanili in ali že imajo določen čas izpisa. Želela sem tudi ugotoviti koliko članov se je 
odločilo za nakup knjige četrtletja, premierne in ekskluzivne izdaje oziroma koliko si jih 
je z nakupom nad 9.900 tolarjev prislužilo darilo.  

 

• Značilnosti članstva po posameznih stopnjah zvestobe. 
Odločila sem se tudi za prikaz značilnosti članov na posameznih stopnjah zvestobe, saj 
taka analiza knjižnemu klubu pove, kateri so njegovi najbolj zvesti kupci in v čem se 
razlikujejo od članov na začetnih stopnjah zvestobe. Prav tako pomembna informacija za 
klub je struktura kupcev na začetni stopnji zvestobe. Klubu Svet knjige bo pokazala v 
katere starostne razrede in v katere regije naj usmeri največ svojih trženjskih aktivnosti, da 
bo začetnike prepričala, da se zvestoba pri njih resnično izplača. 
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• Preverjanje hipotez. 
S preverjanjem hipotez, ki sem jih oblikovala po dogovoru z vodstvom Sveta knjige, želim 
ugotoviti, kateri člani (začetniki ali bolj zvesti člani) so opravili višji povprečni nakup v 
letu 2004, kako izpolnjujejo svoje članske obveznosti in katere člane zanima tudi 
ekskluzivna ter premierna ponudba knjig v klubu. Zanimala me je tudi primerjava med 
značilnostmi članstva v osrednji Sloveniji in značilnostmi članstva v celotni Sloveniji. 

 

4.6 Rezultati raziskave 
 
4.6.1 Značilnosti članstva v knjižnem klubu 
 
Zaradi lažje analize članstva ter prikaza značilnosti posameznih skupin kupcev sem leta 
članstva razvrstila v razrede zvestobe, ki sem jih oblikovala glede na stopnje zvestobe, po 
katerih napredujejo zvesti člani v klubu Svet knjige. Veliki zlati, Zlati, Srebrni in Bronasti 
zvestobi sem dodala še Železno zvestobo, da bi v raziskavo zajela tudi tiste člane, ki meje 
dveh let še niso dosegli (Slika 2). Slika 2 torej kaže najvišji odstotek zvestobe članov na 
zadnji stopnji – Veliki zlati zvestobi (26,2%). Tu lahko govorimo o pravi zvestobi. Člani, ki 
so zvesti klubu dvajset let ali več, so resnično zadovoljni in tudi v prihodnje ne razmišljajo o 
odhodu. 
 
Slika 2: Stopnje zvestobe (n=1000)  
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
Člani z vstopom v knjižni klub sprejmejo članske dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati  
četrtletno. Ob včlanitvi zato zabeležijo tudi obdobje pristopa in nato spremljajo izpolnjevanje 
članskih obveznosti. Slika 3 (str. 24) prikazuje deleže članov po obdobjih včlanitve v klub. 
 



 24 

Slika 3: Obdobje začetka članstva (n=1000) 
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
Največ članov je v knjižni klub pristopilo v prvem četrtletju leta 2004, in sicer 40,2%. Ostala 
trimesečja si delijo približno enake odstotke pridobljenih članov.  
 
Ob včlanitvi lahko člani določijo tudi želen čas izpisa, rok ko bi želeli prekiniti sodelovanje s 
knjižnim klubom. S podpisom ob pristopu pa se zavežejo, da bodo izpolnjevali članske 
dolžnosti vsaj dve leti. Analiza je pokazala, da ima 75,7% članov v bazi podatkov določen 
želen čas izpisa, pri 24,3% članov pa želeni izpis ni določen (Priloga 2, Tabela 5, str. 9). 
 
Vsako četrtletje Svet knjige v reviji za člane (katalogu) predstavi knjigo četrtletja. Knjiga 
četrtletja je na voljo članom po posebni klubski ceni do zadnjega datuma za nakup. Člani, ki v 
tistem četrtletju niso kupili nobene knjige, so primorani kupiti knjigo četrtletja, da bi izpolnili 
svojo člansko obvezo. V letu 2004 93% članov ni nikoli kupilo knjige četrtletja, medtem ko jo 
je vsaj enkrat kupilo 7% članov (Priloga 2, Tabela 6, str. 9).  
 
Člani lahko v katalogu izbirajo tudi med posebnimi premiernimi ter ekskluzivnimi klubskimi 
izdajami, ki so jim dostopne po posebno ugodnih cenah. Svet knjige pa vsakemu članu za 
nakup nad 9.900 tolarjev podari še praktično darilo. Slika 4 (str. 25) prikazuje delež članov, ki 
so kupili premierno oziroma ekskluzivno izdajo ali so prejeli darilo za nakup nad 9.900 
tolarjev. 
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Slika 4: Nakup premierne in ekskluzivne klubske izdaje in prejem darila (n=1000) 
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 
 

V letu 2004 je 14,7% kupilo ekskluzivno, 3,9% premierno izdajo knjižnega kluba, 5% članov 
pa je za nakup nad 9.900 tolarjev dobilo še darilo.  
 
V nadaljevanju sledi prikaz značilnosti članov na posameznih stopnjah zvestobe, Železni, 
Bronasti, Srebrni, Zlati in Veliki zlati stopnji zvestobe. Na slikah so prikazani le deleži članov 
v spolni, starostni in regionalni strukturi. Ostale spremenljivke so navedene v Prilogi 2 (str. 
16-20). 
 

4.6.2 Značilnosti članov na Železni stopnji zvestobe 
 
Na Železno stopnjo zvestobe sem uvrstila člane, ki so zvesti klubu do dve leti. 
 
Izmed 1000 članov v vzorcu jih je bilo v letu 2004 264 (26,4%) na začetni stopnji zvestobe, ki 
sem jo poimenovala Železna stopnja. Slika 5 na naslednji strani kaže, da je bila večina teh 
članov žensk (66,7%), starih od 25 do 34 let (47%), ki so prebivale v osrednji Sloveniji 
(31,4%). Novinci v klubu so imeli velik delež določenih želenih izpisov (66,7%), in kar 
85,6% jih je na dom prejelo opomin. 8,7% članov na Železni stopnji je kupilo ekskluzivno 
klubsko izdajo, zanemarljiv odstotek (0,4%) jih je kupilo premierno izdajo in 23,5% se je 
odločilo za knjigo četrtletja (Priloga 2, Tabela 11, str. 16). 
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Slika 5: Struktura članov na Železni stopnji zvestobe 
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4.6.3 Značilnosti članov na Bronasti stopnji zvestobe 
 
V razred Bronaste zvestobe se uvrščajo člani, ki so klubu zvesti od dve do vključno štiri leta. 
 
Bronasto stopnjo zvestobe je v letu 2004 doseglo 13,1% članov, od tega 70,2% žensk in 
29,8% moških. Nad 50% članov je bilo starih od 25 do 34 let in največ (29%) jih je prihajalo 
iz osrednje Slovenije (Slika 6, str. 27). Želen izpis je bil določen pri 38,2% članih in velik 
odstotek (91,6%) jih je na dom prejelo opomin. Ekskluzivno klubsko izdajo je kupilo 8,4%, 
premierno pa 1,5% članov. Za nakup knjige četrtletja se je odločilo 5,3% članov (Priloga 2, 
Tabela 12, str. 17). 
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Slika 6: Struktura članov na Bronasti stopnji zvestobe 
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4.6.4 Značilnosti članov na Srebrni stopnji zvestobe 
 
Srebrno stopnjo zvestobe so dosegli člani, ki so zvesti klubu od pet do vključno devet  let. 
 
V letu 2004 se je na Srebrni stopnji zvestobe nahajalo 16,6% članov, od tega jih je bilo 75,9% 
žensk in 24,1% moških. Slika 7 (str. 28) prikazuje, da se je največ članov nahajalo v drugem 
(34,3%) in tretjem (36,1%) razredu starosti in so domovali v osrednji Sloveniji (25,3%) in 
vzhodni Štajerski (22,3%). Tudi na tej stopnji se pojavlja velik delež določenih rokov 
želenega izpisa in opominov. 74,7% članov je imelo določen želen izpis in 83,1% jih je 
prejelo opomin. Nekoliko več kot na prejšnjih stopnjah jih je kupilo ekskluzivno (9,6%) in 
premierno (5,4%) klubsko izdajo. Knjige četrtletja ni kupil nihče (Priloga 2, Tabela 13, str. 
18). 
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Slika 7: Struktura članov na Srebrni stopnji zvestobe 
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4.6.5 Značilnosti članov na Zlati stopnji zvestobe 
 
Na Zlato stopnjo zvestobe so se »povzpeli« člani, ki so klubu zvesti od deset do vključno 
devetnajst let. 
 
Na Zlato stopnjo zvestobe se je v letu 2004 uvrstilo 18,4% članov (70,7% žensk in 29,3% 
moških). Slika 8 (str. 29) kaže, da je največ članov prebivalo v osrednji Sloveniji (32,1%) in 
so se uvrščali v tretji starostni razred, t.j. od 34 do 44 let (44,8%). Želen čas izpisa je imelo 
določeno 21,2% članov in nekaj več kot 83% jih je na dom prejelo opomin. Na tej stopnji je 
20,7% članov kupilo ekskluzivno in 4,5% premierno klubsko izdajo. Tudi tu ni bilo nakupa 
knjige četrtletja (Priloga 2, Tabela 14, str. 19). 
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Slika 8: Struktura članov na Zlati stopnji zvestobe 
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4.6.6 Značilnosti članov na Veliki zlati stopnji zvestobe 
 
Veliko zlato stopnjo zvestobe so dosegli člani, ki so klubu zvesti dvajset let in več. 
 
Končno stopnjo – Veliko zlato stopnjo zvestobe je doseglo 25,5% članov, od tega 66,3% 
žensk in 33,7% moških. Največ članov na zadnji stopnji se je uvrščalo tudi v zadnji starostni 
razred, t.j. 55 let in več – teh je 38,4%. Zopet jih je večina (34,5%) prihajala iz osrednje 
Slovenije (Slika 9, str. 30). Samo 9,4% članov na Veliki zlati stopnji je imelo določen čas 
izpisa in 70,6% jih je prejelo opomin. Po ekskluzivni izdaji je poseglo 23,1%, premierno 
izdajo pa je kupilo 7,5% članov. Zanemarljiv odstotek (0,4%) članov je kupil tudi knjigo 
četrtletja (Priloga 2, Tabela 15, str. 20). 
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Slika 9: Struktura članov na Veliki zlati stopnji zvestobe 
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4.7 Analiza povezav med spremenljivkami – preizkušanje domnev 
 
Statistično preizkušanje domnev je postopek, s katerim na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, ali je trditev, ki jo izražamo v obliki domneve, verjetno pravilna ali verjetno 
nepravilna (Košmelj, Rovan, 1997, str. 195). 
 
Pri preverjanju posameznih hipotez sem uporabila naslednje teste: 
 
1. Preizkus skupin (Independent-Samples T Test) – namenjen je primerjavi aritmetičnih 

sredin dveh skupin enot. Izračunamo opisne mere po skupinah, Leveneov preizkus razlik 
med variancama in t-preizkus razlik med aritmetičnima sredinama in meje intervala 
zaupanja za razliko aritmetičnih sredin pri predstavitvi enakosti oziroma neenakosti 
varianc (Rovan, Turk, 1999, str. 128). 

 
2. Kontigenca (Crosstabs) – omogoča proučevanje odvisnosti med dvema opisnima 

spremenljivkama, od katerih ima vsaj ena več kot dve vrednosti; test upošteva razlike med 
dobljenimi dejanskimi frekvencami in teoretičnimi frekvencami, ki izražajo stanje 
neodvisnosti (Rogelj, 2002, str. 162). 

 
3. Analiza variance (Oneway ANOVA) – omogoča ugotavljanje razlik med več 

aritmetičnimi sredinami, kjer se ugotavlja razmerje med oceno variance, ki meri razlike 
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med aritmetičnimi sredinami skupin, in oceno variance, ki meri razlike med vrednostmi 
proučevane spremenljivke znotraj skupin (Rogelj, 2002, str. 90). 

 
Sledi preverjanje posameznih hipotez po vsebinskih sklopih.  
 

4.7.1 Preverjanje hipotez, ki se nanašajo na dolžino članstva. 
 
HIPOTEZA 1 : Povprečni letni nakup v letu 2004 je večji pri članih z daljšo dobo 
članstva (t. j. nad 10 let). 
 
Pri članih na Zlati in Veliki zlati stopnji zvestobe lahko govorimo že o dejanski zvestobi 
knjižnemu klubu. Menim, da jim branje predstavlja pomemben del njihovega življenjskega 
sloga. Knjižni klub jim tako ponuja hitro, enostavno in najboljšo izbiro vseh knjižnih zvrsti, 
njihovo zvestobo pa tudi nagrajuje. Ti člani imajo v bazi članov Sveta knjige zabeležen tudi 
višji povprečni potrošen znesek.  
 
Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa skupin (Independent-Samples T-Test). To 
domnevo lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi spremenljivk zneska nakupa in zvestobe 
članov. Zahtevana dolžina članstva je višja od 10 let. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno hipotezo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 7, str. 21) in sprejmemo sklep, da je povprečni letni nakup višji pri 
članih z daljšo dobo članstva. 
 

HIPOTEZA 2: Člani z daljšo dobo članstva (10 let in več) so v letu 2004 opravili več 
nakupov in kupili več izdelkov kot tisti, ki so v klubu krajši čas. 
 
Na podlagi razlage pri prvi hipotezi, tudi pri drugi sklepam, da so tisti, ki so člani kluba daljši 
čas, v povprečju opravili več nakupov, kot tisti, ki ne beležijo tako dolgega članstva. To 
mnenje želim s statistično raziskavo tudi potrditi. 
 
Drugo domnevo lahko zopet potrdimo ali ovržemo na podlagi primerjave spremenljivk števila 
nakupov in zvestobe članov, kjer je zahtevana dolžina članstva nad 10 let ter primerjave 
spremenljivk števila kupljenih izdelkov in zvestobe članov, kjer je zahtevana dolžina članstva 
nad 10 let. Uporabila sem preizkus skupin (Independent-Samples T-Test). 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo obe ničelni domnevi pri zanemarljivi stopnji 
značilnosti (Priloga 3, SPSS izpis 8, str. 21) in sprejmemo sklep, da so člani z daljšo dobo 
članstva v letu 2004 opravili več nakupov in tudi kupili več izdelkov. 
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HIPOTEZA 3: Povezanost med spolom člana in dolžino njegove zvestobe knjižnemu 
klubu ne obstaja. 
 
Knjižni klub Svet knjige ne diskriminira med ženskimi in moškimi člani kluba, saj ponuja 
širok nabor knjižnih zvrsti, med katerimi vsakdo najde nekaj zase. Pri preverjanju te hipoteze 
zato pričakujem, da razlika ne bo značilna, torej, da ne obstaja povezanost med spolom in 
zvestobo. 
 
Pri preverjanju te domneve sem uporabila kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2 preizkus. 
Domnevo lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi proučevanja odvisnosti med 
spremenljivkama spola in zvestobe.  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve, saj je točna stopnja 
značilnosti večja od 0,05 (P = 0,094). Ne moremo torej trditi, da ne obstaja povezanost med 
spolom člana in dolžino njegove zvestobe knjižnemu klubu (Priloga 3, SPSS izpis 9, str. 22). 
 

HIPOTEZA 4:  Pri članih z daljšo dobo članstva je verjetnost, da bi poravnali člansko 
obveznost z nakupom knjige četrtletja, manjša. 
 
Knjižni klub Svet knjige temelji na konceptu negativne izbire. Član mora tako vsako četrtletje 
izpolniti svojo člansko obveznost – to je nakup izbranega izdelka iz kataloga. V nasprotnem 
primeru je zavezan k nakupu knjige četrtletja, ki mu jo klub samodejno pošlje na dom. Ker so 
člani, ki so v klubu daljši čas, že dodobra seznanjeni s svojimi članskimi obveznostmi in na 
njihovo izpolnjevanje tudi navajeni, predpostavljam, da je pri njih tudi manjša verjetnost 
obveznega nakupa knjige četrtletja. 
 
Četrto hipotezo lahko potrdimo oziroma ovržemo na podlagi proučevanja medsebojne 
odvisnosti spremenljivk zvestobe in nakupa knjige četrtletja. Uporabila sem kontingenčno 
tabelo in Pearsonov χ2. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 10, str. 23) in sprejmemo sklep, je pri članih z daljšo dobo članstva 
manjša verjetnost obveznega nakupa knjige četrtletja. 
 

HIPOTEZA 5: Ve č nakupov premiernih oziroma ekskluzivnih klubskih izdaj so opravili 
kupci z daljšo dobo članstva. 
 
Predvidevam da so člani, ki so v klubu dalj časa, v letu 2004 kupili več ekskluzivnih in 
premiernih klubskih izdaj. 
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Hipotezo lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi proučevanja medsebojne odvisnosti 
spremenljivk zvestobe članov in nakupa premierne ter ekskluzivne izdaje. Pri analizi sem 
uporabila kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 11, str. 24-25) in sprejmemo sklep, da so več nakupov premiernih in 
ekskluzivnih klubskih izdaj opravili kupci z daljšo dobo članstva. 
 

4.7.2 Preverjanje hipotez, ki se nanašajo na povprečni potrošen znesek v letu 2004 
 
HIPOTEZA 6 : Člani z nižjim povprečnim letnim zneskom nakupov imajo v bazi članov 
Sveta knjige zabeleženih več poslanih opominov kot ostali. 
 
S to hipotezo nameravam preveriti svoja predvidevanja, da so člani, ki imajo v bazi zabeležen 
nižji povprečni letni znesek nakupov, tudi manj zainteresirani za sodelovanje v klubu, kar se 
kaže v številu poslanih opominov. 
 
Navedeno hipotezo lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi proučevanja odvisnosti 
spremenljivk števila poslanih opominov in zneska nakupa, kjer je zahtevan znesek nižji od 
25.008,44 tolarjev. Omenjeni znesek je mediana spremenljivke zneska nakupa. Uporabila sem 
preizkus skupin (Independent-Samples T-Test). 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 12, str. 25) in sprejmemo alternativno domnevo. Člani z nižjim 
povprečnim zneskom nakupov so v letu 2004 na dom prejeli več opominov, kot tisti, ki so v 
tem letu potrošili več.  
 

HIPOTEZA 7: Člani z nižjo povprečno letno vrednostjo nakupa imajo že določen želen 
čas izpisa. 
 
Člani, ki so ob včlanitvi oziroma kasneje določili želen čas izpisa, se po mojem mnenju manj 
zanimajo za ponudbo in ugodnosti kluba, zato skozi leto za izpolnitev svoje članske 
obveznosti porabijo tudi manjši znesek. 
 
To domnevo lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi proučevanja medsebojne odvisnosti 
spremenljivk vrednosti nakupa in želenega časa izpisa. Pri analizi sem uporabila 
kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 13, str. 26) in sprejmemo sklep, da imajo tisti, ki so v letu 2004 za 
klubske nakupe potrošili najmanj, že določen želen čas izpisa. 
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HIPOTEZA 8: Člane z višjim povprečnim letnim zneskom k nakupom bolj spodbuja 
darilo za nakup nad 9.900 sit.  
 
Pri nakupu nad 9.900 tolarjev, član kluba prejme darilo. Predvidevam, da je člane, ki imajo v 
bazi članov zabeležen višji povprečni znesek nakupa, k višji potrošnji stimuliralo tudi darilo. 
 
Trditev lahko potrdimo ali ovržemo na podlagi opazovanja odvisnosti med potrošenim 
zneskom v letu 2004 in darilom za nakup nad 9.900 tolarjev. Pri analizi sem uporabila 
kontingenčno tabelo in Pearsonov χ2. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(Priloga 3, SPSS izpis 14, str. 27). Člane, ki so v letu 2004 zapravili največ je pri potrošnji 
motiviralo tudi darilo za nakup nad 9.900 tolarjev.  
 

4.7.3 Preverjanje hipoteze, ki se nanaša na značilnosti članstva 
 
HIPOTEZA 9: Obstajajo razlike med značilnostmi članov kluba v osrednji Sloveniji, 
dolenjski in prekmurski regiji. 
 
Svet knjige je za namene svojega poslovanja Slovenijo razdelil na devet regij (sedma regija je 
prazna). S pomočjo analize variance sem želela preveriti, ali se značilnosti članstva med 
posameznimi slovenskimi regijami razlikujejo. Primerjala sem značilnosti članstva v regiji z 
največ (osrednja Slovenija) in regiji z najmanj člani (Prekmurje), dodala pa sem še svojo 
domačo regijo (Dolenjska), ki se glede na število članov med slovenskimi regijami uvršča z 
zlato sredino. Uporabila sem naslednje spremenljivke: »starost«, »zvestoba«, »obdobje 
začetka«, »število naročil«, »število izdelkov«, »znesek«, »število opominov« in »število 
predračunov«. Za vsako spremenljivko sem z F-preizkusom preverila domnevo o razliki med 
več aritmetičnimi sredinami. 
 
Analiza variance je pokazala, da pri spremenljivkah »starost«, »zvestoba« in »obdobje 
začetka« prihaja do statistično značilnih razlik, medtem ko pri ostalih spremenljivkah do 
statistično značilnih razlik ne prihaja, saj je točna stopnja značilnosti večja od 0,05 (Priloga 3, 
SPSS izpis 15, str. 24). Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo in 
sprejmemo sklep, da vse aritmetične sredine niso enake. To pomeni, da se člani v analiziranih 
slovenskih regijah razlikujejo glede na vrednost spremenljivk »starost«, »zvestoba« in 
»obdobje začetka«, medtem ko so si po ostalih značilnostih (»število naročil«, število 
izdelkov«, »znesek«, »število opominov« in »število predračunov«) podobni.  

 

4.8 Povzetek ugotovitev 
 
V nadaljevanju na kratko povzemam najpomembnejše ugotovitve, do katerih sem prišla na 
osnovi rezultatov analize programa zvestobe. 
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S pomočjo deskriptivne analize vzorca sem ugotovila, da si je klub Svet knjige pridobil 
največ zvestih članov na začetku svojega delovanja. Največ članov se torej uvršča na Zlato in 
Veliko zlato stopnjo zvestobe. Povprečna starost člana je 41 let, dolžina zvestobe pa 12 let. V 
povprečju so člani Sveta knjige v letu 2004 za nakupe v klubu potrošili okoli 39.500 tolarjev 
in v štirih naročilih letno kupili skoraj sedem izdelkov (Priloga 2, SPSS izpis 6, str. 7). Med 
posebnimi izdajami knjižnega kluba so se člani raje odločali za ekskluzivne knjižne izdaje. 
Tisti člani, ki niso redno izpolnjevali svojih obveznosti iz naslova članstva, so v povprečju 
prejeli tri opomine za posredovanje naročila oziroma plačilo naročenega. Svet knjige je na 
domove članov v povprečju poslal en predračun za knjigo četrtletja. 
 
Analiza članov razvrščenih na stopnje zvestobe in preverjanje domnev sta pokazala očitne in 
zanimive razlike med člani, ki so klubu zvesti dalj časa, t.j. več kot deset let, in člani, ki so v 
klub včlanjeni manj kot deset let.  
 
Člani na Železni in Bronasti stopnji zvestobe so večinoma ženske, stare od 25 do 34 let, ki 
prihajajo iz osrednje Slovenije, vzhodne Štajerske in nekaj tudi iz Savinjske regije. Člani na 
obeh stopnjah imajo velik odstotek določenih rokov izpisa, poslanih opominov in 
predračunov za knjigo četrtletja. Pri preverjanju domnev sem prišla do sklepa, da imajo manj 
zvesti člani v bazi zabeležen nižji potrošen znesek in tudi manjše število nakupov ter 
kupljenih izdelkov. Kar sem ugotovila v deskriptivni analizi, je potrdil tudi preizkus skupin, 
ki je prav tako pokazal, da imajo člani z nizko povprečno vrednostjo nakupa večji odstotek 
poslanih opominov in določenih rokov izpisa. 
 
Zlato sredino zavzemajo člani na Srebrni stopnji zvestobe, ki so večinoma stari od 25 do 44 
let. Največ jih prihaja iz osrednje Slovenije in vzhodne Štajerske, vendar tudi ostale regije 
dosegajo zadovoljive odstotke članstva. Nekoliko višji je odstotek tistih, ki imajo določen 
želen izpis. Visoko je tudi število poslanih opominov. Ti člani so večinoma kupci 
ekskluzivnih knjižnih izdaj, knjige četrtletja pa ni kupil nihče. 
 
Člani Zlate in Velike zlate zvestobe se uvrščajo v srednji (Zlata zvestoba) in zgornji starostni 
razred (Velika zlata zvestoba). Večina jih prihaja iz osrednje Slovenije, ostale regije so 
zastopane v manjših odstotkih. Občutno manj članov je imelo določen želen čas izpisa, 
medtem ko je bil odstotek poslanih opominov še vedno velik. Člani na omenjenih stopnjah so 
se večkrat odločili za nakup ekskluzivne in premierne izdaje in le malokateri član je v letu 
2004 kupil knjigo četrtletja, kar je potrdil tudi preizkus skupin pri četrti domnevi. Preizkus 
skupin pri prvi in drugi domnevi je pokazal, da so ti člani v letu 2004 opravili več nakupov, 
kupili več izdelkov in zato potrošili višji znesek. Ugotovila sem tudi, da člane z višjim 
povprečnim letnim potrošenim zneskom k nakupom spodbuja prejeto darilo za nakup nad 
9.900 tolarjev. 
 
Kar 69,3% odstotka članov Sveta knjige predstavljajo ženske in te prevladujejo tudi na 
posameznih stopnjah zvestobe. Pri preverjanju tretje domneve sem se spraševala ali obstaja 
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povezanost med spolom člana in dolžino njegove zvestobe knjižnemu klubu, in prišla do 
sklepa, da je dolžina članstva odvisna od spola. Dolžina članstva pa je odvisna tudi od 
starosti. Kontingenčna tabela in Pearsonov χ2 sta pokazala, da z naraščanjem starosti članov 
narašča tudi zvestoba knjižnemu klubu. Prav tako je zanimiv rezultat, da so starejši člani za 
nakupe v knjižnem klubu namenili večje zneske kot mlajše generacije. Pozitivno povezavo 
sem odkrila tudi med zvestobo in regijami, kar pomeni, da je največji delež najbolj zvestih v 
osrednji Sloveniji in vzhodni Štajerski, dolžina članstva pa z nadaljnjimi regijami upada.  
 
Z zadnjo domnevo sem želela preveriti ali se značilnosti članstva med posameznimi 
slovenskimi regijami razlikujejo. Analiza variance je pokazala, da razlike med regijami glede 
na vrednosti nekaterih spremenljivk obstajajo, kar pomeni, da značilnosti članstva v osrednji 
Sloveniji ne moremo posplošiti na ostale regije oziroma celotno Slovenijo, kljub temu, da je 
to regija z največ člani. V vsaki regiji so torej člani z drugačnimi, za določeno regijo 
specifičnimi značilnostmi.   

 

5 Sklep 
 
Pojav globalizacije zaostruje konkurenčne bitke modernega poslovnega sveta, kjer preživijo 
le najboljši, tisti ki izrabljajo svoje sposobnosti in nenehno spremljajo novosti na trgu. 
Podjetja, ki imajo interes za razvoj, obstanek in prodor svojih izdelkov bodo morala vlagati v 
razvoj in pravo poslovno strategijo ter sprejemati dobre poslovne odločitve. Tudi knjižni klub 
Svet knjige se sooča z izzivom, kako ubraniti svoj položaj in tržni delež pred vse močnejšo 
konkurenco. Poleg tega, da postaja branje knjig vse manj priljubljena prostočasna aktivnost, 
lahko bralci izbirajo med pestro neposredno in posredno konkurenco. Za Svet knjige so zvesti 
bralci zato ključnega pomena. 
 
Svet knjige meri zvestobo v dolžini članstva, vendar je zvestoba veliko bolj kompleksen 
pojav. Na zvestobo vpliva splet številnih dejavnikov, ki povečujejo kupčevo zadovoljstvo in 
spodbujajo njegovo vedenje. Gre torej za prepletanje kupčevih stališč in njegovega vedenja. 
Pomemben dejavnik pri oblikovanju in vzdrževanju zvestobe predstavljajo programi 
zvestobe. Ti podjetju omogočajo spoznavanje njegovih kupcev, prilagajanje njihovim 
potrebam in željam ter na tak način omogočajo podjetju, da s kupci ustvarja trajne vezi. 
Zagotovo je uspešno zadovoljevanje kupčevih potreb pogoj za to, da kupec ostane zvest in 
tako manj dovzeten za konkurenčno ponudbo. 
 
V diplomski nalogi sem analizirala program zvestobe kupcev na primeru knjižnega kluba Svet 
knjige. Ugotovila sem, da obstajajo razlike med značilnostmi članstva v začetnih letih 
zvestobe in značilnostmi članstva tistih, ki so se v klub včlanili pred več kot desetimi leti. 
Svet knjige lahko o članih na Zlati in Veliki zlati stopnji zvestobe govori kot o zelo zvestih 
članih oziroma o »dejansko zvestih« članih, kot jih imenujeta Dick in Basu. Ti člani imajo o 
klubu dobro mnenje in tudi vrednost dimenzije nakupnega vedenja dosega visoko vrednost. S 
preverjanjem domnev sem namreč dokazala, da je povprečni potrošen znesek pri zvestejših 
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kupcih višji. Svet knjige se ne sme zadovoljiti s takšnim stanjem, temveč mora še naprej 
negovati, spodbujati in nagrajevati zvestobo svojih članov. 
 
Na drugi strani mora biti knjižni klub pozoren na člane na Žlezni in Bronasti stopnji zvestobe. 
Z analizo sem pokazala, da so ti člani nekakšni uporniki oziroma »lažno zvesti« člani (visoki 
odstotki poslanih opominov in predračunov ter visok delež določenih obdobij izpisa). Morda 
so se včlanili v klub zaradi trenutno mamljive posebne ponudbe, vpliva drugih ljudi ali pa 
njihova pričakovanja niso bila docela izpolnjena. Svet knjige lahko ohranja takšno zvestobo s 
konstantnimi akcijami, ugodnimi ponudbami in posebnimi ugodnostmi. »Lažna« zvestoba se 
bo morda tako čez čas razvila v »dejansko« zvestobo. Paziti pa mora, da se ne zaplete v krog 
nenehnih pospeševanj prodaje, saj lahko te akcije postanejo glavni razlog ohranjanja članstva 
v knjižnem klubu. 
 
Pomembna ugotovitev z managerskega vidika je tudi ta, da se člani knjižnega kluba med 
posameznimi regijami razlikujejo v dveh zelo pomembnih značilnostih članstva – starost in 
dolžina članstva. Analiza programa je pokazala, da je dolžina članstva v osrednji Sloveniji in 
vzhodni Štajerski visoka in nato z nadaljnjimi regijami upada. Manjše regije pa se srečujejo 
tudi s pomanjkanjem mladih članov. Svet knjige se ne sme osredotočati le na regije, ki 
dosegajo prednosti po številu članov in potrošenem znesku za nakupe v klubu. Posebno 
pozornost naj posveti tudi drugim regijam, kjer lahko s prilagajanjem članske ponudbe osvoji 
nove zveste člane. 
 
Člani Sveta knjige se v povprečju uvrščajo v srednji starostni razred. Pokazala sem, da je 
povprečna starost članov v vzorcu 41 let, kar bi lahko bil razlog za skrb. Knjižni klub se danes 
mladim ne zdi več tako privlačen, kot se jim je zdel pred nekaj leti. Manjše zanimanje gre 
seveda pripisati tudi drugačnemu načinu življenja in drugačnim interesom mladih. 
 
Na podlagi analize programa zvestobe Svet knjige in rezultatov raziskave, knjižnemu klubu 
podajam naslednje predloge: 
 
• ločen program članstva za dijake in študente. Na podlagi potrdil o šolanju bi lahko bili 

dijaki in študentje deležni še dodatnih ugodnosti in popustov. Prav tako bi lahko za ta 
segment članov oblikovali ponudbo učbenikov in priročnikov za študij ter dodatno 
izobraževanje. Interesom mladih pa bi lahko sledil tudi izbor knjige četrtletja;  

• oblikovanje službe, ki bi skrbela za zadovoljstvo članov. Služba za zadovoljstvo članov, bi 
sprejemala in reševala reklamacije, nudila informacije, pošiljala osebna zahvalna pisma ob 
včlanitvi v klub, rojstnodnevne voščilnice ter ohranjala oziroma navezovala stike s člani, 
ki so se iz kluba izpisali. Svet knjige bi na ta način vzpostavljal prijetno klubsko vzdušje; 

• pogostejše akcije pridobivanja članov v drugih slovenskih regijah. Največ članov Sveta 
knjige prihaja iz osrednje Slovenije, medtem ko članstvo v ostalih regijah dosega nižje 
deleže;  
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• priprava specifičnih ponudbenih paketov za člane posamezne regije. S prilagajanjem 
ponudbe bi Svet knjige pokazal, da razume razlike med posameznimi regijami in da so 
tudi člani iz manjših regij zanj dragoceni. Za regije s pomanjkanjem mladih članov bi 
lahko pripravili poseben, »trendovski« izbor klubskih izdelkov. Posebnega paketa pa bi se 
razveselile tudi nosečnice in mlade družine.  

• pošiljanje predstavitvene neposredne pošte potencialnim članom. Svet knjige bi na ta 
način potencialnim članom predstavil knjižni klub, članske ugodnosti in klubsko ponudbo. 
Neposredna pošta bi lahko vsebovala tudi katalog (revijo za člane) z naročilnico. Ljudje se 
ob neobvezujočem naročanju iz kataloga počutijo bolj sproščene, klub pa bi na tak način 
pridobil dragocene podatke o kupcih, s katerimi bi dopolnil svojo bazo podatkov; 

• nagrajevanje tistih, ki so določeno mejo zvestobe dosegli brez opominov. Nagrada bi 
morda spodbudila člane, k bolj ažurnemu oddajanju naročil in pravočasnemu plačevanju.  

 
Nove tehnologije, drugačni življenjski slogi ter spremenjena hierarhija vrednot ljudi se bodo v 
prihodnosti močneje dotaknili knjižnega kluba Svet knjige, kar lahko okrni bistvo njegovega 
delovanja in obstoja – to so zadovoljni in zvesti člani. Svetu knjige bo le z popolno in 
celostno osredotočenostjo na zvestobo članov uspelo ohraniti ter povečati krog svojih članov.   
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PRILOGA 1: Ostali preizkusi povezav med spremenljivkami 
 
V nadaljnji analizi sem preverila še ostale statistične povezave med spremenljivkami ter tako 
prišla tudi do drugih zanimivih rezultatov. Nekatere od njih navajam v tem delu. 
 
Želela sem preveriti ali prihaja do razlik v dolžini članstva med regijami. Predvidevam, da bo 
v večjih regijah, kot sta osrednja Slovenija in vzhodna Štajerska, tudi večja zvestoba 
knjižnemu klubu. Kontingenčna tabela in Pearsonov χ2 sta pokazala, da prihaja do statistično 
značilnih razlik (p=0,0125≤ 0,05). Trdimo lahko, da obstaja odvisnost med zvestobo in 
regijami. Kontingenčna tabela kaže, da je največji delež članov, ki so dosegli Zlato in Veliko 
zlato zvestobo v prvi in drugi regiji. Odstotek najbolj zvestih nato z nadaljnjimi regijami 
upada (Priloga 1, SPSS izpis 1, str. 2). 
 
Pri preverjanju razlik med razredi zvestobe in razredi starosti je Pearsonov χ2 pokazal 
statistično značilne razlike pri zanemarljivi stopnji značilnosti (Priloga 1, SPSS izpis 2, str. 3). 
Sprejmemo lahko sklep, da z naraščanjem starosti članov narašča tudi zvestoba knjižnemu 
klubu. Do podobnih ugotovitev sem prišla tudi pri prikazu strukture članov na Zlati in Veliki 
zlati stopnji zvestobe (Slika 8 in 9, str. 29-30) 
 
Preveriti sem želela tudi ali so člani v večjih regijah v letu 2004 za nakupe v klubu potrošili 
večje zneske. Pearsonov χ2 je pokazal, da prihaja do statistično značilnih razlik pri 
zanemarljivi stopnji značilnosti (Priloga 1, SPSS izpis 3, str. 4). Trdimo lahko, da so v večjih 
regijah za nakupe namenili večje zneske kot v manjših. Statistično značilne razlike (p=0,008) 
korelacijski koeficient pokaže tudi pri proučevanju odvisnosti med spremenljivkama znesek 
in starost. Na podlagi vzorčnih podatkov lahko sklepamo, da so starejši člani v letu 2004 za 
nakupe v klubu namenili večje zneske (Priloga 1, SPSS izpis 5, str. 5). Povprečni potrošen 
znesek pa ni odvisen od spola. Pearsonov χ2 nam namreč pokaže, da razlike niso značilne 
(p=0,098) (Priloga 1, SPSS izpis 4, str. 5). 
 
Zanimalo me je tudi, kdo so prejemniki daril, ki jih člani dobijo pri nakupu nad 9.900 tolarjev. 
Teh nakupov je bilo v letu 2004 za 0,5%. Frekvenčne tabele so pokazale, da je 54% moških in 
46% ženskih kupcev. Največ prejemnikov daril je bilo v osrednji Sloveniji ter na Zlati in 
Veliki zlati stopnji zvestobe. 30% kupcev je bilo starih nad 55 let, sledili pa so stari od 25 do 
34 let z 26% (Priloga 1, Tabela 1, str. 6). 
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SPSS izpis 1: Ugotavljanje razlik med spremenljivkama regija in razredi zvestobe 
 

regija * razredi zvestobe Crosstabulation

49 54 52 65 90 310

44,0 60,1 60,5 63,9 81,5 310,0

15,8% 17,4% 16,8% 21,0% 29,0% 100,0%

34,5% 27,8% 26,7% 31,6% 34,2% 31,0%

4,9% 5,4% 5,2% 6,5% 9,0% 31,0%

39 26 37 44 47 193

27,4 37,4 37,6 39,8 50,8 193,0

20,2% 13,5% 19,2% 22,8% 24,4% 100,0%

27,5% 13,4% 19,0% 21,4% 17,9% 19,3%

3,9% 2,6% 3,7% 4,4% 4,7% 19,3%

15 34 18 29 34 130

18,5 25,2 25,4 26,8 34,2 130,0

11,5% 26,2% 13,8% 22,3% 26,2% 100,0%

10,6% 17,5% 9,2% 14,1% 12,9% 13,0%

1,5% 3,4% 1,8% 2,9% 3,4% 13,0%

7 18 24 24 28 101

14,3 19,6 19,7 20,8 26,6 101,0

6,9% 17,8% 23,8% 23,8% 27,7% 100,0%

4,9% 9,3% 12,3% 11,7% 10,6% 10,1%

,7% 1,8% 2,4% 2,4% 2,8% 10,1%

10 10 14 7 15 56

8,0 10,9 10,9 11,5 14,7 56,0

17,9% 17,9% 25,0% 12,5% 26,8% 100,0%

7,0% 5,2% 7,2% 3,4% 5,7% 5,6%

1,0% 1,0% 1,4% ,7% 1,5% 5,6%

6 14 15 7 20 62

8,8 12,0 12,1 12,8 16,3 62,0

9,7% 22,6% 24,2% 11,3% 32,3% 100,0%

4,2% 7,2% 7,7% 3,4% 7,6% 6,2%

,6% 1,4% 1,5% ,7% 2,0% 6,2%

14 24 23 18 16 95

13,5 18,4 18,5 19,6 25,0 95,0

14,7% 25,3% 24,2% 18,9% 16,8% 100,0%

9,9% 12,4% 11,8% 8,7% 6,1% 9,5%

1,4% 2,4% 2,3% 1,8% 1,6% 9,5%

2 14 12 12 13 53

7,5 10,3 10,3 10,9 13,9 53,0

3,8% 26,4% 22,6% 22,6% 24,5% 100,0%

1,4% 7,2% 6,2% 5,8% 4,9% 5,3%

,2% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 5,3%

142 194 195 206 263 1000

142,0 194,0 195,0 206,0 263,0 1000,0

14,2% 19,4% 19,5% 20,6% 26,3% 100,0%

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

14,2% 19,4% 19,5% 20,6% 26,3% 100,0%

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within razredi zvestobe

% of Total

osrednja Slovenija

vzhodna Štajerska

Savinjska

Gorenjska

Goriška

Obalna

Dolenjska

Prekmurje

regija

Total

železna bronasta srebrna zlata velika zlata

razredi zvestobe

Total

 
 

Chi-Square Tests

44,430a 28 ,025

47,569 28 ,012

,523 1 ,470

1000

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,53.

a. 
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SPSS izpis 2: Ugotavljanje razlik med spremenljivkama razredi starosti in razredi zvestobe 

 
razredi starost * razredi zvestobe Crosstabulation

53 15 7 0 1 76

21,8 10,8 13,9 13,8 15,7 76,0

69,7% 19,7% 9,2% ,0% 1,3% 100,0%

20,3% 11,6% 4,2% ,0% ,5% 8,4%

5,8% 1,7% ,8% ,0% ,1% 8,4%

124 66 57 24 6 277

79,5 39,3 50,6 50,3 57,3 277,0

44,8% 23,8% 20,6% 8,7% 2,2% 100,0%

47,5% 51,2% 34,3% 14,5% 3,2% 30,5%

13,6% 7,3% 6,3% 2,6% ,7% 30,5%

47 22 60 75 29 233

66,9 33,1 42,6 42,3 48,2 233,0

20,2% 9,4% 25,8% 32,2% 12,4% 100,0%

18,0% 17,1% 36,1% 45,5% 15,4% 25,6%

5,2% 2,4% 6,6% 8,3% 3,2% 25,6%

18 14 24 37 54 147

42,2 20,9 26,8 26,7 30,4 147,0

12,2% 9,5% 16,3% 25,2% 36,7% 100,0%

6,9% 10,9% 14,5% 22,4% 28,7% 16,2%

2,0% 1,5% 2,6% 4,1% 5,9% 16,2%

19 12 18 29 98 176

50,5 25,0 32,1 31,9 36,4 176,0

10,8% 6,8% 10,2% 16,5% 55,7% 100,0%

7,3% 9,3% 10,8% 17,6% 52,1% 19,4%

2,1% 1,3% 2,0% 3,2% 10,8% 19,4%

261 129 166 165 188 909

261,0 129,0 166,0 165,0 188,0 909,0

28,7% 14,2% 18,3% 18,2% 20,7% 100,0%

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

28,7% 14,2% 18,3% 18,2% 20,7% 100,0%

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi starost

% within razredi zvestobe

% of Total

do 24 let

od 25 do 34 let

od 35 do 44 let

od 45 do 54 let

55 let in več

razredi
starost

Total

železna bronasta srebrna zlata velika zlata

razredi zvestobe

Total

 
 

Chi-Square Tests

406,245a 16 ,000

416,900 16 ,000

288,057 1 ,000

909

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,79.

a. 
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SPSS izpis 3: Ugotavljanje razlik med spremenljivkama regija in znesek 
 

regija * vrednost Crosstabulation

112 167 279

139,5 139,5 279,0

40,1% 59,9% 100,0%

25,2% 37,6% 31,4%

12,6% 18,8% 31,4%

79 87 166

83,0 83,0 166,0

47,6% 52,4% 100,0%

17,8% 19,6% 18,7%

8,9% 9,8% 18,7%

72 43 115

57,5 57,5 115,0

62,6% 37,4% 100,0%

16,2% 9,7% 13,0%

8,1% 4,8% 13,0%

40 55 95

47,5 47,5 95,0

42,1% 57,9% 100,0%

9,0% 12,4% 10,7%

4,5% 6,2% 10,7%

28 24 52

26,0 26,0 52,0

53,8% 46,2% 100,0%

6,3% 5,4% 5,9%

3,2% 2,7% 5,9%

29 19 48

24,0 24,0 48,0

60,4% 39,6% 100,0%

6,5% 4,3% 5,4%

3,3% 2,1% 5,4%

54 35 89

44,5 44,5 89,0

60,7% 39,3% 100,0%

12,2% 7,9% 10,0%

6,1% 3,9% 10,0%

30 14 44

22,0 22,0 44,0

68,2% 31,8% 100,0%

6,8% 3,2% 5,0%

3,4% 1,6% 5,0%

444 444 888

444,0 444,0 888,0

50,0% 50,0% 100,0%

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

50,0% 50,0% 100,0%

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

Count

Expected Count

% within regija

% within vrednost

% of Total

osrednja Slovenija

vzhodna Štajerska

Savinjska

Gorenjska

Goriška

Obalna

Dolenjska

Prekmurje

regija

Total

nižja vrednost višja vrednost

vrednost

Total

 
 

Chi-Square Tests

33,175a 7 ,000

33,518 7 ,000

19,299 1 ,000

888

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 22,00.

a. 

 
 
 



 

 5 

SPSS izpis 4: Ugotavljanje razlik med spremenljivkama spol in znesek 
 

vrednost * spol Crosstabulation

318 125 443

309,2 133,8 443,0

71,8% 28,2% 100,0%

51,4% 46,6% 49,9%

35,9% 14,1% 49,9%

301 143 444

309,8 134,2 444,0

67,8% 32,2% 100,0%

48,6% 53,4% 50,1%

33,9% 16,1% 50,1%

619 268 887

619,0 268,0 887,0

69,8% 30,2% 100,0%

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

69,8% 30,2% 100,0%

Count

Expected Count

% within vrednost

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within spol

% of Total

nižja vrednost

višja vrednost

vrednost

Total

ženski moški

spol

Total

 
 

Chi-Square Tests

1,675b 1 ,196

1,491 1 ,222

1,676 1 ,195

,214 ,111

1,673 1 ,196

887

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
133,85.

b. 

 
 
 
SPSS izpis 5: Ugotavljanje razlik med spremenljivkama starost in znesek 
 

Correlations

1 ,084*

, ,017

909 805

,084* 1

,017 ,

805 888

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

starost

znesek

starost znesek

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabela 1: Struktura prejemnikov darila za nakup nad 9.900 tolarjev 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

SPOL ženski 23 46,0% 

  moški 27 54,0% 

  SKUPAJ 50 100,0% 

STAROST do 24 let 2 4,0% 

  od 25 do 34 let 13 26,0% 

  od 35 do 44 let 6 12,0% 

  od 45 do 54 let 10 20,0% 

  55 let in več  15 30,0% 

  SKUPAJ 46 92,0% 

  manjkajoče vrednosti 4 8,0% 

  SKUPAJ 50 100,0% 

REGIJA osrednja Slovenija 18 36,0% 

  vzhodna Štajerska 4 8,0% 

  Savinjska 7 14,0% 

  Gorenjska 4 8,0% 

  Goriška 8 16,0% 

  Obalna 1 2,0% 

  Dolenjska  3 6,0% 

  Prekmurje 5 10,0% 

  SKUPAJ 50 100,0% 

ZVESTOBA Železna 9 18,0% 

  Bronasta 5 10,0% 

  Srebrna 8 16,0% 

  Zlata 14 28,0% 

  Velika zlata 14 28,0% 

  SKUPAJ 50 100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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PRILOGA 2: Struktura članov knjižnega kluba Svet knjige 
 
1. Deskriptivna analiza  
 
SPSS izpis 6: Deskriptivne statistike nekaterih spremenljivk (n = 1000) 

Descriptive Statistics

909 8 84 41,13 14,175

1000 2 34 12,14 9,848

1000 0 1 ,24 ,429

888 1 20 4,11 1,881

888 1 49 6,87 4,954

888 -4294,94 536440,00 39529,36 49360,82872

817 1 10 3,03 1,611

70 1 3 1,51 ,631

64

Starost

Zvestoba

Želeni izpis

Število naročil

Število izdlekov

Znesek

Število opominov

Število predračunov

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
2. Frekvenčne porazdelitve  

 
Tabela 2: Opis vzorca (n = 1000) 

SPREMENLJIVKA ŠTEVILO ODSTOTEK 

SPOL ženski 693 69,3% 

  moški 306 30,6% 

  nedoločen 1 0,1% 

  SKUPAJ 1000  100,0% 

STAROST do 24 let 76 7,6% 

  od 25 do 34 let 277 27,7% 

  od 35 do 44 let 233 23,3% 

  od 45 do 54 let 147 14,7% 

  55 let in več  176 17,6% 

  SKUPAJ 909  90,9% 

  manjkajoče vrednosti 91 9,1% 

  SKUPAJ 1000  100,0% 

REGIJA osrednja Slovenija 310 31,0% 

  vzhodna Štajerska 193 19,3% 

  Savinjska 130 13,0% 

  Gorenjska 101 10,1% 

  Goriška 56 5,6% 

  Obalna 62 6,2% 

  Dolenjska  95 9,5% 

  Prekmurje 53 5,3% 

  SKUPAJ 1000  100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 3: Struktura zvestobe (n = 1000) 
LETA 

ZVESTOBE 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

2 142 14,2% 

3 122 12,2% 

4 72 7,2% 

5 59 5,9% 

6 43 4,3% 

7 42 4,2% 

8 29 2,9% 

9 22 2,2% 

10 30 3,0% 

11 17 1,7% 

12 29 2,9% 

13 20 2,0% 

14 17 1,7% 

15 24 2,4% 

16 13 1,3% 

17 14 1,4% 

18 24 2,4% 

19 18 1,8% 

20 8 0,8% 

21 13 1,3% 

22 16 1,6% 

23 20 2,0% 

24 11 1,1% 

25 15 1,5% 

26 28 2,8% 

27 31 3,1% 

28 32 3,2% 

29 40 4,0% 

30 26 2,6% 

31 13 1,3% 

32 5 0,5% 

33 3 0,3% 

34 2 0,2% 

SKUPAJ 1000 100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 
 

Tabela 3a: Stopnje zvestobe (n = 1000) 

STOPNJE ZVESTOBE 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

ŽELEZNA 142 14,2% 

BRONASTA 194 19,4% 

SREBRNA 195 19,5% 

ZLATA 206 20,6% 

VELIKA ZLATA 263 26,3% 

SKUPAJ 1000 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 4: Obdobje začetka (n = 1000) 

OBDOBJE ZAČETKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

1 402 40,2% 
2 213 21,3% 
3 194 19,4% 
4 191 19,1% 

SKUPAJ 1000 100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
Tabela 5: Želen izpis (n = 1000) 

ŽELEN IZPIS 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

JE DOLOČEN 243 24,3% 
NI DOLOČEN 757 75,7% 

SKUPAJ 1000 100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
Tabela 6: Knjiga četrtletja (n = 1000) 

KNJIGA 
ČETRTLETJA 

ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

JE KUPLJENA 70 7,0% 
NI KUPLJENA 930 93,0% 

SKUPAJ 1000 100,0% 
Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
Tabela 7: Nakup premierne in ekskluzivne klubske izdaje, prejem darila (n = 1000) 

KLUBSKE IZDAJE 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

DARILO 50 5,0% 
EKSKLUZIVA 147 14,7% 
PREMIERA 39 3,9% 

manjkajoče vrednosti 764 76,4% 
SKUPAJ 1000 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
 
V nadaljevanju prikazujem značilnosti kupcev premiernih ekskluzivnih klubskih izdaj ter 
značilnosti kupcev knjig četrtletja. 

 
Značilnosti kupcev premiernih klubskih izdaj 
 
Izmed članov v vzorcu je bilo 39 (3,9%) takih, ki so v letu 2004 kupili premierno klubsko 
izdajo (Slika 1, str. 10). Kupci so bili večinoma ženske (71,8%) iz srednjega oziroma višjega 
starostnega razreda in tisti, ki so že dosegli zadnjo stopnjo zvestobe (48,7%). Največ premier 
je bilo kupljenih v osrednji Sloveniji (35,9%). Skoraj 95% kupcev premier je imelo določen 
želen čas izpisa, le 5% članov želenega izpisa ni imelo določenega. 25,6%  kupcev premier je 
v letu 2004 tudi prejelo opomin. Tisti, ki so kupili premierno izdajo, se niso odločili še za 
nakup ekskluzivne klubske izdaje ter knjige četrtletja (Priloga 2, Tabela 8, str. 11). 
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Slika 1: Struktura kupcev premiernih klubskih izdaj (n=39) 
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 8: Značilnosti kupcev premiernih klubskih izdaj (n = 39) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je kupljena 39 3,9% 

ni kupljena 961 96,1% 

 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 1000  100,0% 

ženski 28 71,8% 

moški 11 28,2% 
spol 
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

do 24 let 0 0,0% 

od 25 do 34 let 3 7,7% 

od 35 do 44 let 12 30,8% 

od 45 do 54 let 8 20,5% 

55 let in več  12 30,8% 

SKUPAJ 35  89,7% 

manjkajoče vrednosti 4 10,3% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

osrednja Slovenija 14 35,9% 

vzhodna Štajerska 6 15,4% 

Savinjska 5 12,8% 

Gorenjska 5 12,8% 

Goriška 3 7,7% 

Obalna 3 7,7% 

Dolenjska  3 7,7% 

Prekmurje 0 0,0% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

Železna 1 2,6% 

Bronasta 2 5,1% 

Srebrna 9 23,1% 

Zlata 8 20,5% 

Velika zlata 19 48,7% 

razredi zvestobe 
  
  
  
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

ni določen 2 5,1% 

je določen 37 94,9% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

ni opomina 10 25,6% 

je opomin 29 74,4% 
opomin 
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

ni kupljena 39 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

ni kupljena 39 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 39  100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Značilnosti kupcev ekskluzivnih klubskih izdaj 
 
Kupcev ekskluzivnih klubskih izdaj je bilo v letu 2004 14,7%, od tega 73,5% žensk in 26,5% 
moških (Slika 2). To so bili večinoma kupci zgornjega starostnega razreda iz osrednje 
Sloveniji in vzhodne Štajerske. Največ jih je že vstopilo v zadnji razred zvestobe (40,1%). 
88,4% kupcev ekskluzivnih izdaj je imelo takrat že določen čas izpisa in 74,1% kupcev je 
prejelo opomin. Le 2,7% kupcev ekskluzivnih izdaj je kupilo tudi knjigo četrtletja, medtem ko 
premierne izdaje ni kupil nihče od njih (Priloga 2, Tabela 9, str. 13). 
 
Slika 2: Struktura kupcev ekskluzivnih klubskih izdaj (n=147) 
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 9: Značilnosti kupcev ekskluzivnih klubskih izdaj (n = 147) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je kupljena 147 14,7% 

ni kupljena 853 85,3% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 1000  100,0% 

ženski 108 73,5% 

moški 39 26,5% 
spol 
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

do 24 let 7 4,8% 

od 25 do 34 let 21 14,3% 

od 35 do 44 let 26 17,7% 

od 45 do 54 let 19 12,9% 

55 let in več  47 32,0% 

SKUPAJ 120  81,6% 

manjkajoče vrednosti 27 18,4% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

osrednja Slovenija 43 29,3% 

vzhodna Štajerska 41 27,9% 

Savinjska 12 8,2% 

Gorenjska 18 12,2% 

Goriška 8 5,4% 

Obalna 8 5,4% 

Dolenjska  12 8,2% 

Prekmurje 5 3,4% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

Železna 23 15,6% 

Bronasta 11 7,5% 

Srebrna 16 10,9% 

Zlata 38 25,9% 

Velika zlata 59 40,1% 

razredi zvestobe 
  
  
  
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

ni določen 17 11,6% 

je določen 130 88,4% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

ni opomina 38 25,9% 

je opomin 109 74,1% 
opomin 
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

ni kupljena 143 97,3% 

je kupljena 4 2,7% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

ni kupljena 147 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 147  100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Značilnosti kupcev knjig četrtletja 
 
7% članov je v letu 2004 kupilo knjigo četrtletja, bodisi prostovoljno bodisi so bili primorani 
z nakupom poravnati svojo člansko obveznost. 62,9% je bilo ženskih in 37,1% moških 
kupcev, ti pa so prihajali večinoma iz srednje Slovenije, vzhodne štajerske in Savinjske regije. 
Največ kupcev je bilo iz drugega starostnega razreda (od 25 do 34 let) in je komaj pričelo s 
članstvom v knjižnem klubu (se je uvrstilo na Železno stopnjo zvestobe). Želen čas izpisa je 
imelo določenih okoli 77% kupcev knjig četrtletja in prav vsi (100%) so tisto leto tudi prejeli 
opomin. Kupci knjig četrtletja niso kupili nobene premierne klubske izdaje, le 5,7% pa jih je 
kupilo ekskluzivno klubsko izdajo (Priloga 2, Tabela 10, str. 15). 
 
Slika 3: Struktura kupcev knjig četrtletja (n=70) 
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Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

Tabela 10: Značilnosti kupcev knjig četrtletja (n = 70) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je kupljena 70 7,0% 

ni kupljena 930 93,0% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 1000  100,0% 

ženski 44 62,9% 

moški 26 37,1% 
spol 
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

do 24 let 11 15,7% 

od 25 do 34 let 39 55,7% 

od 35 do 44 let 12 17,1% 

od 45 do 54 let 5 7,1% 

55 let in več  3 4,3% 

SKUPAJ 70  100,0% 

manjkajoče vrednosti 0 0,0% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

osrednja Slovenija 23 32,9% 

vzhodna Štajerska 19 27,1% 

Savinjska 15 21,4% 

Gorenjska 1 1,4% 

Goriška 0 0,0% 

Obalna 1 1,4% 

Dolenjska  9 12,9% 

Prekmurje 2 2,9% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

železna 62 88,6% 

bronasta 7 10,0% 

srebrna 0 0,0% 

zlata 0 0,0% 

velika zlata 1 1,4% 

razredi zvestobe 
  
  
  
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

ni določen 16 22,9% 

je določen 54 77,1% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

ni opomina 0 0,0% 

je opomin 70 100,0% 
opomin 
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

ni kupljena 66 94,3% 

je kupljena 4 5,7% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

ni kupljena 70 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 70  100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 11: Značilnosti članov na Železni stopnji zvestobe (n = 264) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je dosežena 264 26,4% 

ostale stopnje 736 73,6% 
železna stopnja 
  
  SKUPAJ 1000  100,0% 

ženski 176 66,7% 

moški 87 33,0% 

nedoločen 1 0,4% 

spol 
  
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

do 24 let 53 20,1% 

od 25 do 34 let 124 47,0% 

od 35 do 44 let 47 17,8% 

od 45 do 54 let 18 6,8% 

55 let in več  19 7,2% 

SKUPAJ 261  98,9% 

manjkajoče vrednosti 3 1,1% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

osrednja Slovenija 83 31,4% 

vzhodna Štajerska 55 20,8% 

Savinjska 34 12,9% 

Gorenjska 18 6,8% 

Goriška 16 6,1% 

Obalna 15 5,7% 

Dolenjska  35 13,3% 

Prekmurje 8 3,0% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

ni določen 88 33,3% 

je določen 176 66,7% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

ni opomina 38 14,4% 

je opomin 226 85,6% 
opomin 
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

ni kupljena 241 91,3% 

je kupljena 23 8,7% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

ni kupljena 263 99,6% 

je kupljena 1 0,4% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

ni kupljena 202 76,5% 

je kupljena 62 23,5% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 264  100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

Tabela 12: Značilnosti članov na Bronasti stopnji zvestobe (n = 131) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je dosežena 131 13,1% 

ostale stopnje 869 86,9% 
bronasta stopnja 
  
  SKUPAJ 1000 100,0% 

ženski 92 70,2% 

moški 39 29,8% 
spol 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

do 24 let 15 11,5% 

od 25 do 34 let 66 50,4% 

od 35 do 44 let 22 16,8% 

od 45 do 54 let 14 10,7% 

55 let in več  12 9,2% 

SKUPAJ 129 98,5% 

manjkajoče vrednosti 2 1,5% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

osrednja Slovenija 38 29,0% 

vzhodna Štajerska 19 14,5% 

Savinjska 22 16,8% 

Gorenjska 15 11,5% 

Goriška 7 5,3% 

Obalna 9 6,9% 

Dolenjska  8 6,1% 

Prekmurje 13 9,9% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

ni določen 50 38,2% 

je določen 81 61,8% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

ni opomina 11 8,4% 

je opomin 120 91,6% 
opomin 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

ni kupljena 120 91,6% 

je kupljena 11 8,4% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

ni kupljena 129 98,5% 

je kupljena 2 1,5% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

ni kupljena 124 94,7% 

je kupljena 7 5,3% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 131 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 13: Značilnosti članov na Srebrni stopnji zvestobe (n = 166) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je dosežena 166 16,6% 

ostale stopnje 834 83,4% 
srebrna stopnja 
  
  SKUPAJ 1000 100,0% 

ženski 126 75,9% 

moški 40 24,1% 
spol 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

do 24 let 7 4,2% 

od 25 do 34 let 57 34,3% 

od 35 do 44 let 60 36,1% 

od 45 do 54 let 24 14,5% 

55 let in več  18 10,8% 

SKUPAJ 166 100,0% 

manjkajoče vrednosti 0 0,0% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

osrednja Slovenija 42 25,3% 

vzhodna Štajerska 37 22,3% 

Savinjska 15 9,0% 

Gorenjska 19 11,4% 

Goriška 12 7,2% 

Obalna 11 6,6% 

Dolenjska  22 13,3% 

Prekmurje 8 4,8% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

ni določen 42 25,3% 

je določen 124 74,7% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

ni opomina 28 16,9% 

je opomin 138 83,1% 
opomin 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

ni kupljena 150 90,4% 

je kupljena 16 9,6% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

ni kupljena 157 94,6% 

je kupljena 9 5,4% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

ni kupljena 166 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 166 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 14: Značilnosti članov na Zlati stopnji zvestobe (n = 184) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je dosežena 184 18,4% 

ostale stopnje 816 81,6% 
zlata stopnja 
  
  SKUPAJ 1000 100,0% 

ženski 130 70,7% 

moški 54 29,3% 
spol 
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

do 24 let 0 0,0% 

od 25 do 34 let 24 13,0% 

od 35 do 44 let 75 40,8% 

od 45 do 54 let 37 20,1% 

55 let in več  29 15,8% 

SKUPAJ 165 89,7% 

manjkajoče vrednosti 19 10,3% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

osrednja Slovenija 59 32,1% 

vzhodna Štajerska 36 19,6% 

Savinjska 25 13,6% 

Gorenjska 23 12,5% 

Goriška 7 3,8% 

Obalna 8 4,3% 

Dolenjska  15 8,2% 

Prekmurje 11 6,0% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

ni določen 39 21,2% 

je določen 145 78,8% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

ni opomina 31 16,8% 

je opomin 153 83,2% 
opomin 
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

ni kupljena 146 79,3% 

je kupljena 38 20,7% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

ni kupljena 176 100,0% 

je kupljena 8 4,5% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 176 100,0% 

ni kupljena 184 100,0% 

je kupljena 0 0,0% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 184 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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Tabela 15: Značilnosti članov na Veliki zlati stopnji zvestobe (n = 255) 

SPREMENLJIVKA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

ODSTOTEK 
ČLANOV 

je dosežena 255 25,5% 

ostale stopnje 745 74,5% 
velika zlata stopnja 
  
  SKUPAJ 1000 100,0% 

ženski 169 66,3% 

moški 86 33,7% 
spol 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

do 24 let 1 0,4% 

od 25 do 34 let 6 2,4% 

od 35 do 44 let 29 11,4% 

od 45 do 54 let 54 21,2% 

55 let in več  98 38,4% 

SKUPAJ 188 73,7% 

manjkajoče vrednosti 67 26,3% 

starost 
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

osrednja Slovenija 88 34,5% 

vzhodna Štajerska 46 18,0% 

Savinjska 34 13,3% 

Gorenjska 26 10,2% 

Goriška 14 5,5% 

Obalna 19 7,5% 

Dolenjska  15 5,9% 

Prekmurje 13 5,1% 

regija 
  
  
  
  
  
  
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

ni določen 24 9,4% 

je določen 231 90,6% 
želen izpis 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

ni opomina 75 29,4% 

je opomin 180 70,6% 
opomin 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

ni kupljena 196 76,9% 

je kupljena 59 23,1% 
ekskluzivna izdaja 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

ni kupljena 236 92,5% 

je kupljena 19 7,5% 
premierna izdaja 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

ni kupljena 254 99,6% 

je kupljena 1 0,4% 
knjiga četrtletja 
  
  SKUPAJ 255 100,0% 

Vir: Lastna raziskava, 2006. 
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PRILOGA 3: Preverjanje domnev 
 
SPSS izpis 7 
Hipoteza 1: Povprečni letni nakup je večji pri članih z daljšo dobo članstva (nad 10 let). 

 

Group Statistics

427 49015,47 58964,57650 2853,496

461 30742,88 36296,71465 1690,507

zvestoba
>= 10

< 10

znesek
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

32,908 ,000 5,605 886 ,000 18272,585 3259,8861 11874,59 24670,58

5,509 697,894 ,000 18272,585 3316,6626 11760,75 24784,42

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

znesek
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
SPSS izpis 8 
Hipoteza 2: Člani z daljšo dobo članstva (nad 10 let) so v letu 2004 opravili več nakupov kot 
tisti, ki so v klubu krajši čas. 
 

Group Statistics

427 4,57 1,977 ,096

461 3,69 1,681 ,078

427 7,87 5,589 ,270

461 5,95 4,076 ,190

zvestoba
>= 10

< 10

>= 10

< 10

število naročil

število izdlekov

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 

Independent Samples Test

9,415 ,002 7,231 886 ,000 ,89 ,123 ,647 1,129

7,187 839,108 ,000 ,89 ,124 ,646 1,131

19,240 ,000 5,874 886 ,000 1,92 ,327 1,278 2,560

5,806 774,947 ,000 1,92 ,330 1,270 2,567

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

število naročil

število izdlekov

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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SPSS izpis 9 
Hipoteza 3: Povezanost med spolom člana in dolžino njegove zvestobe knjižnemu klubu ne 
obstaja. 
 

razredi zvestobe * spol Crosstabulation

96 45 141

97,8 43,2 141,0

68,1% 31,9% 100,0%

13,9% 14,7% 14,1%

9,6% 4,5% 14,1%

129 65 194

134,6 59,4 194,0

66,5% 33,5% 100,0%

18,6% 21,2% 19,4%

12,9% 6,5% 19,4%

149 46 195

135,3 59,7 195,0

76,4% 23,6% 100,0%

21,5% 15,0% 19,5%

14,9% 4,6% 19,5%

143 63 206

142,9 63,1 206,0

69,4% 30,6% 100,0%

20,6% 20,6% 20,6%

14,3% 6,3% 20,6%

176 87 263

182,4 80,6 263,0

66,9% 33,1% 100,0%

25,4% 28,4% 26,3%

17,6% 8,7% 26,3%

693 306 999

693,0 306,0 999,0

69,4% 30,6% 100,0%

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

69,4% 30,6% 100,0%

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within spol

% of Total

železna

bronasta

srebrna

zlata

velika zlata

razredi
zvestobe

Total

ženska moški

spol

Total

 
 

Chi-Square Tests

6,156a 4 ,188

6,362 4 ,174

,031 1 ,860

999

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 43,19.

a. 
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SPSS izpis 10 
Hipoteza 4: Pri članih z daljšo dobo članstva je verjetnost, da bi poravnali člansko obveznost 
z nakupom knjige četrtletja, manjša. 
 

razredi zvestobe * knjiga četrtletja Crosstabulation

103 39 142

132,1 9,9 142,0

72,5% 27,5% 100,0%

11,1% 55,7% 14,2%

10,3% 3,9% 14,2%

166 28 194

180,4 13,6 194,0

85,6% 14,4% 100,0%

17,8% 40,0% 19,4%

16,6% 2,8% 19,4%

193 2 195

181,4 13,7 195,0

99,0% 1,0% 100,0%

20,8% 2,9% 19,5%

19,3% ,2% 19,5%

206 0 206

191,6 14,4 206,0

100,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% 20,6%

20,6% ,0% 20,6%

262 1 263

244,6 18,4 263,0

99,6% ,4% 100,0%

28,2% 1,4% 26,3%

26,2% ,1% 26,3%

930 70 1000

930,0 70,0 1000,0

93,0% 7,0% 100,0%

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

93,0% 7,0% 100,0%

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

železna

bronasta

srebrna

zlata

velika zlata

razredi
zvestobe

Total

ni kupljena je kupljena

knjiga četrtletja

Total

 
 

Chi-Square Tests

151,718a 4 ,000

144,750 4 ,000

116,381 1 ,000

1000

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,94.

a. 
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SPSS izpis 11 
Hipoteza 5: Več nakupov premiernih oziroma ekskluzivnih klubskih izdaj so opravili kupci z 
daljšo dobo članstva. 
 

razredi zvestobe * knjiga četrtletja Crosstabulation

103 39 142

132,1 9,9 142,0

72,5% 27,5% 100,0%

11,1% 55,7% 14,2%

10,3% 3,9% 14,2%

166 28 194

180,4 13,6 194,0

85,6% 14,4% 100,0%

17,8% 40,0% 19,4%

16,6% 2,8% 19,4%

193 2 195

181,4 13,7 195,0

99,0% 1,0% 100,0%

20,8% 2,9% 19,5%

19,3% ,2% 19,5%

206 0 206

191,6 14,4 206,0

100,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% 20,6%

20,6% ,0% 20,6%

262 1 263

244,6 18,4 263,0

99,6% ,4% 100,0%

28,2% 1,4% 26,3%

26,2% ,1% 26,3%

930 70 1000

930,0 70,0 1000,0

93,0% 7,0% 100,0%

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

93,0% 7,0% 100,0%

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within knjiga četrtletja

% of Total

železna

bronasta

srebrna

zlata

velika zlata

razredi
zvestobe

Total

ni kupljena je kupljena

knjiga četrtletja

Total

 
 

Chi-Square Tests

22,158a 4 ,000

29,559 4 ,000

17,758 1 ,000

1000

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,54.

a. 
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Crosstab

126 16 142

121,1 20,9 142,0

88,7% 11,3% 100,0%

14,8% 10,9% 14,2%

12,6% 1,6% 14,2%

185 9 194

165,5 28,5 194,0

95,4% 4,6% 100,0%

21,7% 6,1% 19,4%

18,5% ,9% 19,4%

171 24 195

166,3 28,7 195,0

87,7% 12,3% 100,0%

20,0% 16,3% 19,5%

17,1% 2,4% 19,5%

170 36 206

175,7 30,3 206,0

82,5% 17,5% 100,0%

19,9% 24,5% 20,6%

17,0% 3,6% 20,6%

201 62 263

224,3 38,7 263,0

76,4% 23,6% 100,0%

23,6% 42,2% 26,3%

20,1% 6,2% 26,3%

853 147 1000

853,0 147,0 1000,0

85,3% 14,7% 100,0%

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

85,3% 14,7% 100,0%

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

Count

Expected Count

% within razredi zvestobe

% within ekskluziva

% of Total

železna

bronasta

srebrna

zlata

velika zlata

razredi
zvestobe

Total

ni ekskluzive je ekskluziva

ekskluziva

Total

 
 
 

Chi-Square Tests

35,668a 4 ,000

38,469 4 ,000

27,170 1 ,000

1000

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 20,87.

a. 

 
 
 

SPSS izpis 12 
Hipoteza 6: Člani z nižjim povprečnim letnim zneskom nakupov imajo v bazi članov Sveta 
knjige zabeleženih več poslanih opominov kot ostali. 
 

Group Statistics

344 2,60 1,358 ,073

370 3,17 1,421 ,074

znesek
>= 25008,44

< 25008,44

število opominov
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

,001 ,974 -5,483 712 ,000 -,57 ,104 -,776 -,367

-5,493 711,456 ,000 -,57 ,104 -,775 -,367

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

število opominov
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 

SPSS izpis 13 
Hipoteza 7: Člani z nižjo povprečno letno vrednostjo nakupa imajo že določen želen čas 
izpisa. 
 

vrednost * želen izpis Crosstabulation

328 116 444

362,0 82,0 444,0

73,9% 26,1% 100,0%

45,3% 70,7% 50,0%

36,9% 13,1% 50,0%

396 48 444

362,0 82,0 444,0

89,2% 10,8% 100,0%

54,7% 29,3% 50,0%

44,6% 5,4% 50,0%

724 164 888

724,0 164,0 888,0

81,5% 18,5% 100,0%

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

81,5% 18,5% 100,0%

Count

Expected Count

% within vrednost

% within želen izpis

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within želen izpis

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within želen izpis

% of Total

nižja vrednost

višja vrednost

vrednost

Total

ni določen je določen

želen izpis

Total

 
 
 

Chi-Square Tests

34,582b 1 ,000

33,572 1 ,000

35,460 1 ,000

,000 ,000

34,543 1 ,000

888

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
82,00.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 27 

SPSS izpis 14 
Hipoteza 8: Člane z višjim povprečnim letnim zneskom nakupov bolj stimulira darilo za 
nakup nad 9.900 sit. 
 

vrednost * darilo Crosstabulation

444 0 444

419,0 25,0 444,0

100,0% ,0% 100,0%

53,0% ,0% 50,0%

50,0% ,0% 50,0%

394 50 444

419,0 25,0 444,0

88,7% 11,3% 100,0%

47,0% 100,0% 50,0%

44,4% 5,6% 50,0%

838 50 888

838,0 50,0 888,0

94,4% 5,6% 100,0%

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

94,4% 5,6% 100,0%

Count

Expected Count

% within vrednost

% within darilo

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within darilo

% of Total

Count

Expected Count

% within vrednost

% within darilo

% of Total

nižja vrednost

višja vrednost

vrednost

Total

ni darila je darilo

darilo

Total

 
 

Chi-Square Tests

52,983b 1 ,000

50,885 1 ,000

72,300 1 ,000

,000 ,000

52,924 1 ,000

888

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
25,00.

b. 
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SPSS izpis 15 
Hipoteza 9: Obstajajo razlike med članstvom v osrednji Sloveniji, dolenjski regiji in 
Prekmurju. 
 

Descriptives

275 42,47 14,398 ,868 40,76 44,18 11 84

89 34,19 12,494 1,324 31,56 36,82 11 73

49 38,57 11,186 1,598 35,36 41,78 22 70

413 40,22 14,048 ,691 38,86 41,58 11 84

310 12,74 10,286 ,584 11,59 13,89 2 34

95 9,85 8,913 ,914 8,04 11,67 2 32

53 12,32 9,387 1,289 9,73 14,91 2 31
458 12,09 9,962 ,465 11,18 13,01 2 34

310 2,14 1,127 ,064 2,01 2,26 1 4

95 2,44 1,200 ,123 2,20 2,69 1 4

53 1,96 1,037 ,142 1,68 2,25 1 4

458 2,18 1,139 ,053 2,07 2,28 1 4

279 4,18 1,741 ,104 3,97 4,38 1 11

89 3,88 1,750 ,186 3,51 4,25 1 12

44 3,98 1,502 ,226 3,52 4,43 1 9

412 4,09 1,720 ,085 3,93 4,26 1 12

279 43342,60 44834,89910 2684,195 38058,6717 48626,5306 ,00 313530,0

89 32892,01 34081,87533 3612,672 25712,5864 40071,4376 1180,00 211490,0

44 47398,52 81511,81614 12288,37 22616,6649 72180,3792 4408,33 401898,6

412 41518,23 48224,37231 2375,844 36847,9053 46188,5499 ,00 401898,6

279 7,27 5,023 ,301 6,68 7,86 1 43

89 6,21 3,818 ,405 5,41 7,02 1 24

44 6,36 4,899 ,739 4,87 7,85 1 27

412 6,95 4,788 ,236 6,48 7,41 1 43

255 3,12 1,596 ,100 2,92 3,32 1 10

80 2,99 1,382 ,155 2,68 3,30 1 7

41 3,17 1,731 ,270 2,62 3,72 1 8

376 3,10 1,566 ,081 2,94 3,26 1 10

24 1,58 ,717 ,146 1,28 1,89 1 3

9 1,22 ,441 ,147 ,88 1,56 1 2

2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1

35 1,46 ,657 ,111 1,23 1,68 1 3

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija
Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

osrednja Slovenija

Dolenjska

Prekmurje

Total

starost

zvestoba

obdobje začetka

število naročil

znesek

število izdelkov

število opominov

število predračunov

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

4759,266 2 2379,633 12,746 ,000

76544,240 410 186,693

81303,506 412

610,124 2 305,062 3,102 ,046

44740,839 455 98,332

45350,963 457

9,653 2 4,826 3,763 ,024

583,666 455 1,283

593,319 457

6,838 2 3,419 1,156 ,316

1209,657 409 2,958

1216,495 411

9,07E+09 2 4536332253 1,960 ,142

9,47E+11 409 2314779610

9,56E+11 411

92,402 2 46,201 2,025 ,133

9330,423 409 22,813

9422,825 411

1,335 2 ,668 ,271 ,763

918,024 373 2,461

919,359 375

1,297 2 ,648 1,550 ,228

13,389 32 ,418

14,686 34

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

starost

zvestoba

obdobje začetka

število naročil

znesek

število izdelkov

število opominov

število predračunov

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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