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ZAHVALA
Vsem mojim, ki so verjeli vame in ki me z vsakim novim dnem naredijo močnejšo.

"Če spremeniš način, kako gledaš na stvari, se stvari, na katere gledaš, spremenijo."
(W. Dyer)

POVZETEK

Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj
kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj
vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov
zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje,
analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi
strategije poslovanja vsakega hotela.
To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja, ki kot okolju prijazen hotel v
severovzhodnem delu Slovenije s svojo ponudbo in usmeritvijo sledi trendom
trajnostnega razvoja turizma. Ugotavljanje zadovoljstva gostov, njihovih pričakovanj in
prilagajanje njihovim željam je lahko odločilnega pomena, da hotel ostane
konkurenčen na trgu termalnih zdravilišč.
V magistrski nalogi sem se posvetila primerjavi dveh metod za merjenje zadovoljstva
gostov, kjer sem primerjala rezultate po obstoječem vprašalniku hotela Bioterme Mala
Nedelja, z rezultati vprašalnika, pripravljenim po metodologiji, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo. V teoretičnem delu sem najprej povzela in strnila
spoznanja več slovenskih in tujih avtorjev na temo turizma, zadovoljstva turistov –
gostov ter predstavitev različnih metod za merjenje zadovoljstva. V empiričnem delu
sem izvedla analizo zadovoljstva hotelskih gostov in jo primerjala z rezultate obeh
metod. Ugotovila sem, da je ob primerjavi obeh metod pri nekaterih hipotezah prišlo
do napačnega predvidevanja, zato sem nekaj zapisanih hipotez tudi zavrnila.
Na podlagi opravljene raziskave in pridobljenih rezultatov lahko potrdim, da so hotelski
gostje v splošnem zelo zadovoljni s ponudbo in kakovostjo hotela Bioterme Mala
Nedelja, vendar pa so njihova pričakovanja še vedno višja od dejanskih zaznav prejetih
storitev. To je sporočilu podjetju, da delajo dobro, vendar pa še vedno ostaja prostor
za izboljšave in nadgradnjo storitev za pridobitev večje zvestobe obiskovalcev.
Na osnovi izsledkov raziskave so v zaključku te naloge podane tudi ključne ugotovitve,
ki upoštevajo izražene želje gostov in ki jih lahko v hotelu Bioterme Mala Nedelja
upoštevajo pri pripravi strategije za nadaljnji razvoj.
Ključne besede: turizem, hotel, gost, zadovoljstvo, merjenje, metoda

ABSTRACT

Providing and maintaining guest satisfaction is the key element for successful
development and long-term existence of specific hotel company. For this reason,
achieving customer satisfaction should be determined as one of the main goals. This
requires a good knowledge of guests wishes and expectations. Measuring, analysing
and monitoring guest satisfaction is one of the greatest challenges in preparing
business strategy for every hotel management.
Hotel Bioterme Mala Nedelja is a new feature on the Slovenian tourist map which by
focusing on environmentally friendly accommodation together with providing highquality services is superior to the existing offer on the market and sets a new standard
in the field of green tourism. Their management approach is also focused on customer
satisfaction and hotel management tends to the creation of value for customers,
anticipating and managing their expectations, and demonstrating ability and
responsibility to satisfy their needs.
The purpose of this research is comparison of two methods for measuring guest
satisfaction in hotels. The first one is the existing questionnaire, already used by hotel
Bioterme Mala Nedelja and the other is questionnaire, prepared according to
Methodology for permanent monitoring tourist satisfaction, financed by Ministry of
the Economy in Slovenia. The theoretical past summarizes Slovene and foreign authors
writings about tourism, customer satisfaction and methods for measurement customer
satisfaction. The empirical part shows comparison of results of guest satisfaction
according to these two different questionnaires. However, some questions lead to
wrong assumptions, which is why I disproved some of the hypotheses.
The research and the results show that guests in Hotel Bioterme Mala Nedelja are very
satisfied with hotel’s offer and quality, in general. However, their needs, wishes and
expectations are higher than their actually perceived services. This is the message to
employees and management they work good, but there is always some room for
improvement and upgrading services to achieve greater guest loyalty.
Finally, the research specifies key findings about satisfaction in Hotel Bioterme Mala
Nedelja, considering expressed guest wishes, which can help in preparing hotel
business strategy in the future.
Key words: tourism, hotel, guest, satisfaction, measurement, method
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1 UVOD
Turizem je tretja največja panoga v Evropski Uniji in ima pozitiven učinek na
gospodarsko rast in zaposlovanje. Prav tako je strateška gospodarska dejavnost, ki
močno in pozitivno vpliva tudi na naravni, kulturni in družbeni razvoj posamezne
države. Turizem je za Slovenijo pomembna gospodarska panoga in predstavlja 13%
BDP, 40% izvoza vseh storitev in 8% celotnega izvoza (WTTC, 2015).
Razvoj prepoznavne in tržno naravnane turistične ponudbe v Sloveniji lahko dosežemo
z domačim znanjem in kulturno dediščino, saj se na ta način lahko Slovenija uveljavi na
turističnem trgu kot prepoznavna destinacija s kakovostno ponudbo, prilagojeno
potrebam turistov z višjo kupno močjo. Podjetja, ki želijo prehiteti konkurenco, se
morajo osredotočiti na odjemalca in njegovo zadovoljstvo. Zadovoljstvo je gotovo eden
od najbolj želenih uspehov odnosa med podjetjem in odjemalcem. Zadovoljni
odjemalci so za podjetje verjetni kandidati za ponovne nakupe in za širjenje pozitivnih
informacij, saj z vedenjem, navadami, odločitvami in namerami sooblikujejo usodo
podjetja. Več kot podjetje naredi za njihovo zadovoljstvo, boljše razloge kot jim ponudi
za zvestobo in vračanje, več bodo prispevali k njegovim rezultatom. Zato podjetju, ki
stremi k uspešnosti, rasti in razvoju, mora biti skrb za odjemalčevo zadovoljstvo,
osrednja naloga (Musek Lešnik, 2006).

1.1 Opredelitev področja in opis problema
Za podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, lahko pomeni merjenje zadovoljstva gostov
osnovo za poslovno odločanje, zato je pomembno, da razvijejo celovit in enostaven
model merjenja zadovoljstva gostov. Ugotavljanje zadovoljstva gostov, njihovih
pričakovanj in prilagajanje njihovim željam je lahko odločilnega pomena za vsakega
turističnega ponudnika. Skladno s tem, lahko priporočila za nadaljnji razvoj na podlagi
analize zadovoljstva obiskovalcev zagotovijo ohranjanje prednosti pred konkurenti in
visoko stopnjo zadovoljstva obiskovalcev v hotelih (MG, 2007, str. 1-2).
V magistrski nalogi obravnavam in proučujem spoznanja s področja merjenja
zadovoljstva gostov v turizmu in sicer v hotelirstvu. Teoretična spoznanja o hotelirstvu,
zadovoljstvu gostov in merjenju zadovoljstva gostov sem podprla s kvantitativno
empirično raziskavo, in sicer s primerjanjem dveh metod za merjenje zadovoljstva
gostov na primeru hotela Bioterme Mala Nedelja.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Temeljni namen naloge je proučiti spoznanja s področja merjenja zadovoljstva gostov,
in spoznati metode za merjenje zadovoljstva ter na ta način ugotoviti zadovoljstvo
1

obiskovalcev v hotelu Bioterme Mala Nedelja ter primerjati dve metodi za merjenje
zadovoljstva gostov.
Na osnovi Metodologije za stalno spremljanje zadovoljstva turistov, ki je osnovni
priročnik za načrtovanje, izvajanje in nadzor aktivnosti hotelske ponudbe ter ponudbe
turistične destinacije (MG, november 2007), katere pripravo je sofinanciralo
Ministrstvo za gospodarstvo, sem želela ugotoviti zadovoljstvo gostov v hotelu
Bioterme Mala Nedelja. Podatke sem primerjala z rezultati, pridobljenimi na podlagi
opravljene ankete hotela Bioterme. Z zbranimi podatki podajam oceno zadovoljstva
gostov in priporočila za nadaljnje merjenje in spremljanje zadovoljstva gostov v hotelu
Bioterme Mala Nedelja.
Področja, ki so predmet raziskovanja v magistrski nalogi so naslednja:




hotelska dejavnost in storitve
zadovoljstvo gostov
merjenje zadovoljstva gostov

Cilj raziskave je, da primerjam metodi zadovoljstva obiskovalcev, in sicer na primeru
hotela Bioterme Mala Nedelja. Z dobljenimi rezultati nato pojasnjujem razlike med
obema metodama ter posamezne elemente zadovoljstva oziroma nezadovoljstva
obiskovalcev. Na podlagi tega so podani predlogi za nadaljnje spremljanje zadovoljstva
v hotelu Bioterme Mala Nedelja, ki temeljijo na izsledkih raziskave in upoštevajo
izražene želje gostov.
Tako so temeljni cilji magistrske naloge naslednji:






primerjava metod (vprašalnikov) za merjenje zadovoljstva gostov
izvedba, analiza in predstavitev rezultatov empirične raziskave zadovoljstva
gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja,
primerjava rezultatov pri obeh metodah,
potrditev ali zavrnitev zastavljenih hipotez,
na podlagi ugotovitev oblikovati predloge za nadaljnjo merjenje zadovoljstva
gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja.

Ostali delni cilji magistrske naloge so naslednji:






opredeliti hotelirstvo in zdraviliški turizem,
predstaviti teoretična spoznanja o zadovoljstvu in merjenju zadovoljstva,
opisati povezanost med zadovoljstvom, kakovostjo in zvestobo,
prikazati različne modele in metode za spremljanje in merjenje zadovoljstva
gostov,
opisati sistem merjenja zadovoljstva gostov Biotermah Mala Nedelja.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Magistrska naloga vsebuje izsledke, sklepe in ugotovitve pridobljene s primarnimi in
sekundarnimi viri. Prvi del zajema teoretični pregled zadovoljstva gostov na splošno,
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njihovo povezanost z zvestobo, kakovostjo storitev in drugimi dejavniki turistične
ponudbe, povzeto iz domače in tuje strokovne in znanstvene literature. Glede nato, da
zasnovana magistrska naloga zajema precej široko področje obravnave, za katero je na
voljo veliko različnih virov in literature, vseh področij ni bilo mogoče zajeti, kot na
primer trženje turističnih storitev, ustvarjanje dobička in konkurenčnost v turizmu, saj
gre za pomembna področja, ki jih je potrebno širše obravnavati.
Drugi, empirični del magistrske naloge temelji na izsledkih ankete, ki se je že izvajala v
hotelu Bioterme. Te izsledke sem primerjala z rezultati kakovostnega in v praksi
preverjenega vprašalnika za merjenje zadovoljstva turistov skladno z Metodologijo za
stalno spremljanje zadovoljstva turistov, ki sem ga prilagodila primeru navedenega
hotela. Splošno omejitev raziskave predstavlja razlika med vprašalniki in skladno s tem
težja primerljivost podatkov.
Ravno tako v omenjeni raziskavi ni bilo mogoče v celoti predstaviti vseh problemov, ki
otežujejo merjenje zadovoljstva gostov, vendar se predpostavila, da je večina
anketirancev bila pripravljena sodelovati, da so bili iskreni in da so pridobljeni podatki
točni.

1.4 Uporabljene metode raziskovanja
Magistrska naloga je osnovana na teoretičnem in analitičnem raziskovanju. V prvem
delu so predstavljena teoretična izhodišča na podlagi domače in tuje literature, ki
obravnavajo področje spremljanja in merjenja zadovoljstva gostov.
Metode, ki sem jih uporabila pri nastajanju teoretičnega dela magistrske naloge so
naslednje:
• metoda deskripcije, ki je uporabljena pri opisovanju dejstev in pojavov s področja
spremljanja in merjenja zadovoljstva gostov,
• komparativna metoda, ki je uporabljena pri primerjanju enakih ali podobnih
dejstev, postopkov in procesov,
• metoda kompilacije, ki je uporabljena pri povzemanju opazovanj, stališč, sklepov in
rezultatov različnih avtorjev.
Metode, ki sem jih uporabila pri nastajanju empiričnega dela magistrske naloge so
naslednje:
• metoda zbiranja podatkov,
- osebno anketiranje; oblikovala sem vprašalnik, sestavljen po priročniku
Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov in je prilagojen
situaciji in zahtevam,
- sekundarni viri, s katerimi sem pridobila podatke, vezane na temo
raziskovanja. Med vire uvrščamo strokovne članke, vladne publikacije,
predhodne raziskave (v tem primeru tudi raziskava, ki so jo v hotelu
Bioterme že opravili na podlagi lastnega vprašalnika v preteklem letu,
vendar je bilo podatke potrebno obdelati),
3

•
•
•

•

metoda dedukcije, kjer sem s pridobljeni teoretični spoznanji podala lastne
zaključne misli o raziskavi,
metoda indukcije, ki je bila v pomoč pri posploševanju na osnovi izkustvenih
dejstev,
metoda statistične obdelave podatkov, ki je bila izvedena s pomočjo programa Excel
in SPSS. Analitično obdelavo podatkov sem opravila z metodami univariatne analize
(aritmetična sredina, standardni odklon) in bivariatne analize (t-test, Pearsonov
korelacijski koeficient),
metoda prikazovanja, s katero primerjam teoretičnega izhodišča s praktičnimi
ugotovitvami (v obliki tabelarnega in grafičnega prikaza).
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 Značilnosti zdraviliškega turizma in hotelirstva
Turizem je četrta največja gospodarska dejavnost na svetu, ki dosega visoke stopnje
rasti. Po napovedih Svetovne turistične organizacije (UNWTO – World tourism
organization) bo število turistov do leta 2030 naraslo na 1,8 milijard s trenutnih 1,03
milijarde, kar globalno pomeni 800 milijonov novih prihodov turistov v naslednjih 15
letih. Turizem je leta 2014 v Sloveniji neposredno ustvaril 1.296 mio EUR, kar je 3,5 %
BDP, celoten prispevek industrije potovanj in turizma pa v letu 2014 predstavlja 4.707
mio EUR, kar je 12,7 % BDP. Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna dejavnost, ki v
plačilni bilanci Slovenije pokriva dobrih 8 % celotnega izvoza in več kot 40 % izvoza
storitev. Obstoječi trendi v turistični dejavnosti gredo v smeri visoko kakovostnega
trajnostnega turizma za zahtevne kupce, tudi v povezavi z dobro ohranjeno naravo ter
bogato kulturno dediščino (WTTC, 2015).
Navkljub vedno večji konkurenci je Evropska unija do sedaj uspela ostati prva svetovna
turistična destinacija s 384,8 milijona mednarodnih prihodov leta 2011, ta številka pa
se je leta 2012 povečala še za 2,5 %. V letu 2014 je bilo v Sloveniji zabeleženih 3,5
milijona prihodov in 9,6 milijona prenočitev turistov. Število prenočitev tujih turistov je
preseglo mejo 6 milijonov. Ključni trgi, glede na število prenočitev turistov pri nas, so
bili v letu 2014: Italija, Avstrija, Nemčija, Ruska federacija, Nizozemska, Hrvaška,
Združeno kraljestvo, Srbija, Madžarska in Češka republika, ki so skupaj ustvarili skoraj
42,8 odstotka turističnih prenočitev oziroma 67,5 odstotka prenočitev tujih turistov.
Domači turisti so v letu 2014 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno
3,1-krat, tuji turisti pa povprečno 2,5-krat. Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v
zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat (STO, 2015).
Dejavnost turizma in znotraj tega tudi hotelirstva in podobne dejavnosti v Sloveniji – na
osnovi danosti in trendov na mednarodnih turističnih trgih – lahko v naslednjih letih
zagotovo nadaljuje rast s še večjo dinamiko kot v zadnjih nekaj letih. Turizem je lahko
za Slovenijo ena ključnih dejavnosti za povečanje zaposlovanja, saj je delovno
intenzivna panoga, ki hkrati zaradi izredno visokega ekonomskega multiplikatorja v
svojem razvoju in poslovanju ustvarja delovna mesta v izredno velikem številu
gospodarskih panog (STO, 2015).
Dolgoročna ključna razvojna prioriteta slovenskega turizma je oblikovanje
konkurenčnega, trajnostno naravnanega turističnega produkta, ki bo Slovenijo
pozicioniral na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo.
Poudarek bo na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskemu doživetju ob
vključevanju in upoštevanju ohranjanja narave ter naravnih in kulturnih danosti (EC,
2015).
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Panogo zdraviliškega turizma lahko hkrati definiramo kot podpanogo turizma in
podpanogo zdravstva. Za podpanogo slovenskega turizma so slovenska naravna
zdravilišča najbolj bistvena, naglo se razvijajoča in donosna. S specifičnimi produkti, ki
temeljijo na ideji ohranjanja in promocije zdravja, delujejo na hitro razvijajočem se
segmentu trga, kjer sicer delujejo tudi drugi ponudniki, vendar imajo v primerjavi z
njimi zdravilišča precejšnje primerjalne prednosti. Tako slovenska naravna zdravilišča
veljajo za najuspešnejši del slovenskega turizma. Poslovanje zdravilišč temelji na
nekaterih prednostih v primerjavi z drugimi panogami turizma, kot npr: njihove storitve
na voljo skozi celotno leto, gostje se odločajo za daljše bivanje in so tudi bolj zvesti,
storitve so dohodkovno zanimive in posledično so njihove kapacitete bolj zasedene,
kar prinaša donosnost v panogi (Babič in drugi 1998, str. 76 - 81). Tudi Gojčič s soavtorji
(2005, str. 76) opredeljujejo zdraviliški turizem kot eno izmed najbolj stabilnih panog
turizma. Avtorji zdraviliški turizem opredeljujejo kot celoto odnosov in pojavov, ki pri
posamezniku, ki spremeni kraj bivanja in uporablja zdravstvene storitve, spodbudi
dobro počutje na fizični, psihični in socialni ravni.
Svetovno zdraviliško združenje (angl. Global Spa Summit) opredeljuje zdravilišče kot
kraj za zdravljenje, sproščanje, prenavljanje in mesto dobrega počutja. Zdravilišča lahko
postanejo ključna panoga za turiste, ki njihovo ponudbo wellness razumejo kot naložbo
v lastno zdravje in ključni dejavnik za zdrav način življenja (Global Spa Summit, 2010).
2.1.1 Zdraviliški turizem v Sloveniji
Zdraviliško-turistična središča so postala ena najbolj ključnih oblik turistične ponudbe v
Sloveniji, postala so tudi marketinško usmerjena, kar kaže tudi njihovo poimenovanje
kot »terme«, »spa - ji« oziroma »wellnes centri«, zato v magistrski nalogi uporabljam
vse izraze.
Zdraviliško - termalna ponudba predstavlja pomemben del slovenske turistične
ponudbe, ne le po obsegu, temveč tudi po kakovosti in raznolikosti na tako majhnem
tržišču, gledano iz geografske perspektive, kot jo ima Slovenija. Prav tako zdravilišča
zraven destinacij za oddih starejših in bolnih, postajajo tudi pomemben del destinacij
za družine in pare vseh starosti. Tako slovenska naravna zdravilišča v zadnjih letih
posvečajo vse več pozornosti programom ohranjanja in krepitve zdravja. Izpostavljen je
celostni pristop k obravnavi gostov, ki obuja nekatere oblike zdravilstva ter upošteva
izkušnje tradicionalnih medicin iz bolj oddaljenih dežel. Zaradi visoke ravni
opremljenosti in usposobljenosti so pred četrt stoletja zdravilišča v Sloveniji prevzela
rehabilitacijo iz bolnišnic oziroma klinik. Številne novosti v ponudbi slovenskih
zdravilišč odražajo njihovo dinamičnost in odprtost za prilagajanje spremembam v
turističnem povpraševanju. K temu sodijo tudi razvoj produkta, splet trženjskih
aktivnosti, kot tudi dvig prepoznavnosti države in znotraj nje turističnih produktov.
Nedvomno pozitivno k temu prispevajo dodatne promocijske aktivnosti za dvig
prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. Tako statistični podatki v slovenskih
naravnih zdraviliščih s pozitivnim predznakom sledijo evropskemu trendu (Slovenska
zdravilišča, 2015).
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Z namenom identifikacije in razumevanja dojemanja percepcije slovenske zdraviliškotermalne ponudbe s strani tujih gostov, je bila v letu 2013 opravljena ad hoc raziskava s
ključnimi vprašanji, kako tuji gostje vidijo slovensko zdraviliško-termalno ponudbo, jo
zaznavajo, kdo so ti gostje, kaj jih zanima, ter kaj pričakujejo od tovrstne ponudbe.
Raziskava je bila opravljena v spletnem okolju (analiza blogov, forumov, družbenih
omrežij) in identificirala tiste goste (po starosti, spolu in geo-lokaciji), ki so
najpogosteje komunicirali in pisali o slovenski zdraviliško-termalni ponudbi. Le teh je
bilo 37.884 (SPIRIT Slovenija, 2013).
Slika 1: Čustvena percepcija slovenske zdraviliško termalne ponudbe

Vzorec: 37.884
kritična
percepcija
11%
pozitivna
percepcija
89%

kritična percepcija

pozitivna percepcija

Vir: (SPIRIT Slovenija, 2013)

Čustvena percepcija (Slika 1) prikazuje splošno (ne)naklonjenost slovenski zdraviliško termalni ponudbi s strani domačih in tujih gostov. Kot pozitivno je slovensko
zdraviliško-termalno ponudbo zaznalo 89% domačih in tujih gostov. Pozitivna
percepcija namreč prikazuje delež domačih in tujih gostov, ki so slovenski zdraviliškotermalni ponudbi, naklonjeni. Takšnih je bilo med 37.884 analiziranimi mnenji 11 %.
Negativna (kritična) percepcija pa predstavlja delež domačih in tujih gostov, ki so
slovensko zdraviliško-termalno ponudbo ocenili kritično. Takšnih je bilo med 37.884
analiziranimi mnenji 11 %. Analiza je bila opravljena na podlagi primerjave pozitivnih in
negativnih besednih vez in fraz, v povezavi do slovenske zdraviliško-termalne ponudbe.
Med najbolj aktivnimi tujimi gosti, gledano iz vidika pogostosti komunikacije, so
Italijani in Avstrijci, ki celovito opisujejo svoje izkušnje in doživetja, v odnosu do
slovenske zdraviliško-termalne ponudbe. Po drugi strani pa so ruski gostje zelo
redkobesedni in predvsem zbirajo informacije, na podlagi katerih se nato odločijo za
obisk izbranih term.
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V nadaljevanju podajam ključne elemente pozitivne in kritične percepcije slovenske
zdraviliško-termalne ponudbe, ugotovljene na osnovi opravljene raziskave (SPIRIT
Slovenija, 2013):




Elementi pozitivne percepcije - so tisti elementi (razlogi), zaradi katerih so
domači in tuji gostje slovensko zdraviliško-termalno ponudbo najpogosteje
ocenili kot pozitivno. Narava je tisti ključni element pozitivne percepcije, ki
najbolj navdušuje goste, kar je tudi značilnost slovenske zdraviliško-termalne
ponudbe, torej njena izrazita vpetost in povezanost z naravo. Ta element na
goste naredi najbolj pozitiven vtis in ga tudi najbolj opazijo. Zaradi majhnosti
Slovenije, navdušuje tudi pestra in raznolika zdraviliško-termalna ponudba, ki je
bogata in prav to ponuja gostu dober izbor zdraviliško-termalne ponudbe.
Gostje slovensko zdraviliško-termalno ponudbo ocenjujejo kot najboljši izbor za
celovit oddih, in sicer v kombinaciji z naravo in storitvami (wellness, savne,
druge spremljajoče aktivnosti itn.) znotraj posameznih term.
Elementi kritične percepcije – ključna kritika, ki je bila najpogosteje zapisana s
strani domačih in tujih gostov, so bile cene nekaterih storitev znotraj
zdraviliško-termalne ponudbe, ki jih potrebno dodatno doplačati. Menili so
tudi, da ni najbolj bogate kulinarične ponudbe za vegane in vegetarijance, ki bi
lahko bila bolj pestra. Kritični so bili tudi do čistoče nekaterih bazenov in
sanitarij, ter gneče, predvsem na kopališčih (bazenih). Pri kritikah velja
izpostaviti tudi podrobnosti, ki morda na prvi pogled niso tako izrazite, a so zelo
pomembne. Podrobnosti, ki so pomembne za goste, ki izbirajo med slovensko
in tujo termalno ponudbo, in sicer je pomembno, da tu gostje najdejo celovito
ponudbo, ki jim bo nudila sprostitev tako v fizičnem, kot v psihičnem smislu.

Močno prevladujoč glavni motiv prihoda v slovenska naravna zdravilišča predstavlja
termalni oddih, ki skupaj predstavlja 70% celote (tj. kopanje v termah, Aquafun,
wellness in aktivni oddih), pri čemer zdravstveni turizem in preventivni programi
prispevajo 20%, ostali produkti so nišni.
Trendi glede rasti panoge so naslednji (Global Wellness Institute, 2013):
 wellness turizem je najhitreje rastoča oblika turizma in predstavlja vse višji
trend življenjskega sloga;
 predstavlja približno 6% vseh domačih in tujih potovanj;
 domači wellness turizem je večji od mednarodnega, saj predstavlja 84%
potovanj in 68% izdatkov;
 panoga je v letu 2012 predstavljala 1,8% svetovnega BDP in zagotavljala 11,7
milijonov zaposlitev
 wellness turizem spodbuja ohranjanje tradicionalnih, kulturnih in naravnih
danosti.
Slovenska naravna zdravilišča imajo prednosti v znanstveno dokazanih naravnih
zdravilnih faktorjih – predvsem zaradi edinstvene termalne in mineralne vode, v znanju
ljudi, bogati zdraviliški tradiciji in v skladu s sodobnimi trendi razvito ponudbo ter
raznoliko, neokrnjeno naravo in ugodno klimo. Skladno s zgoraj navedenimi trendi in
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prednostmi, so izzivi za naravna zdravilišča v Sloveniji lahko naslednji (SPIRIT in
Slovenska zdravilišča, 2014):
1. »Vroči vrelci: pomen vode in drugih naravnih zdravilnih faktorjev.
2. Trajnostni produkti – koncept »lokalno-vitalno«.
3. Izpostaviti lokalno, naravo, avtentičnost, specifike posamezne destinacije (kar
lahko predstavlja tudi osnovo za specializacijo).
4. Trajna skrb za zdravje (zdravje in ravnovesje telesa, duha in uma) = selfness.
5. Zdravstveni turizem (rehabilitacija) je glede na staranje prebivalstva še vedno
trend, pomembna pa vse bolj preventiva.
6. Potrebno je bolj izpostaviti lokalni izvor vode in vključiti tudi druga doživetja, ki
jih ponuja naravno okolje«.
2.1.2 Razvoj in trženje slovenskih naravnih zdravilišč 2015-20201
Javna agencija SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Skupnost slovenskih naravnih
zdravilišč sta pripravila partnerski projekt, ki je nastal v sodelovanju z zdraviliškimi
podjetji in predstavlja skupni strateški načrt, da slovenska naravna zdravilišča okrepijo
položaj vodilnega turističnega produkta v Sloveniji in postanejo konkurenčna, ugledna
in prepoznavna zdraviliška destinacija v Evropi, uvrščena med top 3 srednjeevropske
zdraviliške destinacije.
Ključni cilji, opredeljeni v dokumentu Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih
zdravilišč 2015 – 2020 so: opredelitev ekonomskega pomena zdraviliškega produkta, s
pomočjo skupne razvojno-trženjske politike doseči bolj usmerjen razvoj ter bolj
povezano in s tem učinkovitejše trženje (obstoječih ključnih in potencialnih trgih),
izdelava akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bodo podlaga za trajnostni razvoj
zdraviliške panoge v Sloveniji v obdobju do leta 2020, izdelava kakovostnih izhodišč za
pripravo letnih programov dela in izvedbenih trženjskih načrtov Skupnosti slovenskih
naravnih zdravilišč ter smernice za izboljšanje konkurenčnosti in razvoj produktov na
ravni skupnega zdraviliškega produkta (ki pa so tudi osnova za razvoj na ravni
posameznih zdraviliških podjetij).
Slovenska zdravilišča so od svojih začetkov ključna za slovensko turistično ponudbo in z
usmerjenim delom za povečanje konkurenčnosti imajo vse možnosti da še bolj okrepijo
svojo pozicijo. Ključno je, da na zdraviliški produkt v Sloveniji ne gledamo zgolj kot na
posamezna podjetja, ampak kot na skupni produkt, ki ima ob intenzivni
internacionalizaciji pravo priložnost za rast za izboljšanje konkurenčnosti, povezovanju,
sodelovanju in združevanju virov, pod skupno znamko.
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Povzeto po (SPIRIT in Slovenska zdravilišča, 2014)
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Slika 2: Pet prioritet razvojnega modela slovenskih naravnih zdravilišč 2020

Prirejeno po: (SPIRIT in Slovenska zdravilišča, 2014)

Slika 2: Pet prioritet razvojnega modela slovenskih naravnih zdravilišč 2020 prikazuje
prioritete razvojnega modela, ki mu bodo sledila slovenska naravna zdravilišča do leta
2020:
1. Produktivnost – pomeni izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja,
povečanje produktivnosti obstoječih resursov in povečanje dodane vrednosti
na gosta, kar se pomeni, da je potrebno izboljšati produktivnost poslovanja po
ključnih poslovnih in posebnih hotelskih kazalnikih poslovanja ter se
osredotočiti na doseganje višje iztržene cene na gosta (vezano na razvoj in
trženje produktov z višjo dodano vrednostjo in na povečanje izven penzionske
potrošnje) in povečanje zasedenosti.
2. Produkt – ta prioriteta je tesno povezana s prvo in je temeljenja enota za
povečanje produktivnosti. Povečanje konkurenčnost produktov pomeni razvoj v
smeri krepitve zdravstvenega turizma in medical wellnessa za povečanje
razlikovanja in dodane vrednosti. Višja cena se lahko doseže z delom na vsebini,
na produktu; delo na razvoju produktov z višjo dodano vrednostjo in višjo
stopnjo razlikovanja in posledično tudi osredotočanje trženjskih naporov v
podporo trženju teh produktov. Slovenija se na ciljnih trgih v ciljnih segmentih
uspešno uveljavlja kot zdraviliška destinacija, ki ima zelo konkurenčen produkt
zdravstvenega turizma in medical wellnessa, podprt s ponudbo selfnessa ter
bogato ponudbo za sprostitev in aktivni oddih.
3. Kakovost - je temeljna platforma za izboljšanje konkurenčnosti produkta in
povečanje
produktivnosti poslovanja ter oboje vodi v doseganje višje dodane vrednosti.
Slovenska naravna zdravilišča so z vlaganjem v kakovost primerljiva
srednjeevropskimi zdraviliškimi destinacijami, njihova konkurenčna prednost pa
je v boljši zaznavi glede vrednosti za denar (bolj individualni pristop, manj
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množični turizem, izredno kakovostni naravni viri, usposobljeni ljudje in
poudarek na avtentični izkušnji gosta).
4. Ciljanje – se osredotoča na ciljno nagovarjanje trgov po produktih in ciljnih
skupinah. Glavni fokus je intenzivna internacionalizacija – povečati je potrebno
delež tujih gostov. Z učinkovitim in aktivnim združevanjem trženjskih naporov
se Slovenija na ciljnih trgih zanesljivo vse bolj pozicionira kot privlačna in
konkurenčna zdraviliška destinacija za zdravje.
5. Znamka – pomeni razviti in okrepiti skupno krovno znamko slovenskih naravnih
zdravilišč za večjo prepoznavnost in večje učinke ter razviti znamko kot
garancijo za kakovost – torej da Slovenija postane prepoznavna kot zdraviliška
destinacija, kjer SNZ odlično skrbijo za zdravje, v prijetnem zdraviliškem okolju,
s podporo strokovnjakov, lokalnih naravnih zdravilnih faktorjev – v ospredju
termalni in mineralni vrelci in bogato ponudbo za sprostitev, vzpostavljanje
ravnovesja telesa, uma in duha ter aktivni oddih.

2.2 Hotelska dejavnost in hotelirstvo v Sloveniji
Šuligoj (2010, str. 53-54) navaja več definicij hotelirstva različnih avtorjev. Sam
opredeljuje hotelirstvo kot gospodarsko dejavnost, ki nudi storitve, povezane z
nastanitvijo. Namen ekonomske dejavnosti je zadovoljiti potrebe gostov, zaposlenih in
ostalega managementa ter tako dosegati življenjski standard. Kot dodatek k
ekonomskim navedbam, navaja definicijo hotelirstva s sociološkega zornega kota in
sicer kot dejavnost, kjer usposobljeni zaposleni skrbijo za zadovoljevanje eksistenčnih
potreb ter več vrst aktivnosti, želj in potreb zunaj domačega okolja, ki so vezane na
nudenje hrane, pijače, sprostitve, rekreacije, spanja, druženja, izobraževanja.
Mihalič (2002, str. 210) opredeljuje hotelirstvo kot dejavnost, ki se ukvarja s hotelskimi
storitvami, v povezavi s tremi vrstami dejavnosti hotela:
 osnovno, ki pomeni sprejemanje gostov na prenočevanje in strežba gostom s
hrano in pijačo,
 stransko, ki pomeni nudenje objektov in opreme za zabavo, sprostitev,
kongrese, šport itd.,
 pomožno dejavnost, ki je nujna za opravljanje osnovne dejavnosti, kamor sodijo
npr. kuhinje, pralnice, razne pripravljalnice itd.
V hotelu turistični produkt razumemo kot celovito doživetje gosta, ki ga doživlja od
prvega stika s hotelom do odhoda iz hotela. Le to pomeni, da lahko nastanitev
razumemo kot skupek gostovih doživetij in je več kot celota otipljivih elementov. Enako
vrednost ima namreč tudi neotipljivi del hotelskega proizvoda – to so hotelske storitve,
ki so tesno povezane z gostovim doživljanjem bivanja v hotelu (kot npr. udobje v sobi
ali oblika nudenja storitev) (Mihalič, 1999, str. 43).
Naravne geografske danosti in znamenitosti zaznamujejo hotelirstvo v Sloveniji. Največ
hotelov je v gorskem svetu (24 odstotkov) in zdraviliških krajih (22 odstotkov), sledijo
mestne občine (14 odstotkov) in obmorski kraji (14 odstotkov), Ljubljana (deset
odstotkov) ter drugi hoteli v preostalih krajih (16 odstotkov). V Sloveniji je bilo v letu
2014 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije registriranih 297 hotelov s
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36.944 stalnimi ležišči. Tuji gosti, in sicer v največji meri Italijani, ki jim sledijo Avstrijci,
Nemci, Rusi, Hrvati in prebivalci Združenega kraljestva, so leta 2014 ustvarili 68
odstotkov vseh prenočitev. Tako domači kot tuji turisti pa največkrat prenočijo v
zdraviliških in obmorskih občinah (Planet SIOL.net, 2015).
Slika 3: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2014

Vir: (SURS, 2014)

V letu 2014 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 43.000 sob ali apartmajev z več
kot 123.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem
obsegu: 40 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih,
gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 41 % v drugih nastanitvenih objektih. V letu
2014 je bilo v hotelih turistom na voljo 33 % vseh turističnih ležišč, v katerih je bilo
ustvarjenih več kot 5.852.000 ali 61 % vseh prenočitev. Kampi so imeli v letu 2014 za
svoje goste na voljo več kot 7.300 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali
v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2014 lahko skupaj
sprejeli več kot 23.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila
turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih. V kampih je bilo
evidentiranih skoraj 1.219.000 prenočitev turistov ali 13 % vseh prenočitev. V zasebnih
sobah, apartmajih in hišah je bilo ustvarjenih 6 % vseh prenočitev turistov, v
apartmajskih in počitniških naseljih pa prav tako 6 % vseh prenočitev turistov (STAT,
2015).
2.2.1 Uveljavljenost turističnih destinacij
Turistične destinacije dosegajo konkurenčnost na turističnem trgu s trženjem, saj tržna
usmerjenost destinacij omogoča večji izkoristek turističnim potencialom in prilagajanje
dinamičnemu turističnemu okolju. Konkurenca med destinacijami postaja čedalje bolj
izrazita, zaradi vzpona novih, bližnjih in bolj oddaljenih, destinacij in čedalje
zahtevnejših turistov (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca, 2011, str. 12-13).
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Dejavniki konkurenčnosti so po Calgarijskem modelu konkurenčnosti destinacije
naslednji (Ritchie in Crouch, 2000, str. 1-7):






podporni dejavniki in viri (infrastruktura, dostopnost, prometne povezave,
podjetnost),
management destinacije (marketing, organizacija, informacije, raziskave, razvoj
človeških virov, kakovost storitev),
ključni viri, atrakcije (zgodovina, kultura, geografski položaj, klima,
raznovrstnost aktivnosti),
načrtovanje in razvoj destinacije (opredelitev destinacije, vizija, pozicioniranje,
analiza konkurenčnosti)
usposobitev in povečanje konkurenčnosti turistične destinacije (lokacija,
varnost, tržna znamka in imidž destinacije – skozi ta dejavnik se razvija
zavedanje o destinaciji).

Pri načrtovanju turistične destinacije in hotela ima zadovoljstvo gostov ključno vlogo
Za podjetje je pomembno, da dobro oblikuje marketing turistične destinacije, saj le ta
vpliva na izbiro destinacije in na odločitev gostov o povratku (Kozak in Rimmington,
2000, str. 261).
Pri trženju destinacije se smiselno upošteva tudi uveljavljenost destinacije, kot je
prikazana spodaj (Slika 4). Matrika loči destinacijo glede na čustveno privlačnost in
vrednost poznavanja destinacije in sicer na: uveljavljene destinacije, potencialne
zvezde, tako imenovane »zgube« in problematične destinacije.
Za uveljavljene destinacije je značilno, da imajo visoko raven čustvene privlačnosti in
visoko vrednost poznavanja destinacije. V nasprotju s tem, se destinacije, opredeljene
kot »zgube«, soočajo z nizko čustveno privlačnostjo in slabim poznavanjem destinacije.
Nekje vmes imajo problematične destinacije nizko čustveno privlačnost in so dobro
prepoznane, medtem ko je za potencialne zvezde značilna visoka čustvena privlačnost
in slabo prepoznavanje destinacije (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca, 2011, str. 1617).
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Slika 4: Matrika uveljavljenosti destinacije

Vir: (Morgan in drugi 2002, str. 23, prirejeno po Nemec Rudež in Zabukovec Baruca, 2011, str. 16)

2.3 Splošni koncept zadovoljstva
Kotler (2004, str. 61) opredeljuje zadovoljstvo kot počutje kupca, ki je odvisno od
razmerja med zaznano ponudbo in pričakovanji kupca. Pojasnjeno je kot občutek
ugodja ali razočaranja. Odjemalec tako lahko svoje počutje izrazi v treh splošnih
stopnjah zadovoljstva, in sicer kot nezadovoljstvo, zadovoljstvo in izredno zadovoljstvo,
kar je odvisno od nedoseganja, doseganja oziroma preseganja pričakovanj.
Podobno tudi Oliver (
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Slika 5) opredeljuje zadovoljstvo kot vrednotenje izkušenj z izdelkom ali storitvijo v
obliki čustev in razuma. Iz tega sledi, da je zadovoljstvo kupčev odziv na neko izpolnitev
oziroma neizpolnitev pričakovanja. Izpolnitev zadovoljstva lahko presodimo na podlagi
nekega standarda. Standard so pričakovanja na osnovi katerih kupec poda oceno o
zadovoljstvu. Prijetno pomeni, da izpolnitev povzroči neko ugodje. Zato gost oceni
zadovoljstvo šele po uporabi produkta ali storitve na osnovi izkušnje. Iz definicije
zadovoljstva je izpeljana tudi definicija nezadovoljstva, kjer je beseda prijetno
zamenjana z neprijetno, kar pomeni, da neprijetnost ob neizpolnitvi povzroči
nezadovoljstvo. Tako na osnovi ocene, gost izdelek oziroma storitev primerja s svojimi
standardi in na podlagi tega se odraža zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Gre za
čustveno in racionalno vrednotenje izkušenj s proizvodom ali storitvijo. Standarde
razumemo kot pričakovanja, ki jih porabnik uporablja pri vrednotenju izkušnje in kot
temelj za presojo obljub (Oliver, 2010, str. 16 - 17).
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Slika 5: Vrednotenje zaznav

Vir: (Oliver, 2010, str. 19)

V teoriji se je oblikovalo veliko definicij zadovoljstva, skoraj toliko kot je raziskovalcev.
Osnova za to so številne študije, ki opredeljujejo zadovoljstvo gostov, čeprav se v teoriji
najpogosteje uporabljata dve (Kolar 2003, povzeto po Snoj in drugi 2006, str. 89):




teorija zaznanega delovanja (angl. Performance theory), ki opredeljuje
zadovoljstvo gosta kot neposredno povezanost z delovanjem produkta ali
storitve. Zadovoljstvo gosta je čustveni odziv na uporabo proizvoda ali storitve
oziroma na njegove objektivne zunanje značilnosti.
Teorija ne-potrditve pričakovanj (angl. Expectancy Disconfimration Theory) se
najpogosteje uporablja za konkretno opredelitev zadovoljstva odjemalca, ki je
rezultat tega, kako dobro, storitev izpolnjuje njegove želje, kot merjenje
interakcije med odjemalčevimi pričakovanji pred nakupom in vrednotenjem po
nakupu. Izid je pozitivni ali negativni občutek izpolnitve pričakovanj.

Obstajajo tudi druge študije, ki dopolnjujejo omenjeni dve, kot npr. (Tomin Vučkovič,
2003, str. 24):




teorija enakovrednosti (angl. Equity Theory), ki primerja končne rezultate z
vložki in pravi, da zadovoljstvo nastopi, ko so končni rezultati menjalnega
procesa večji oz. sorazmerni z vložki, ki jih porabnik vloži v proces menjave (npr.
čas, denar ali material),
teorija medsebojnega vpliva dejavnikov (angl. Attribution Thery) opredeljuje
zadovoljstvo gosta kot rezultat nakupnega oz. menjalnega procesa gosta, ki se
lahko izrazi v obliki uspeha ali neuspeha. V kolikor je rezultat opredeljen kot
uspeh, pomeni to zadovoljstvo gosta in obratno. Po tej teoriji, na zadovoljstvo
gosta vplivajo različni dejavniki, ki nato vplivajo na izid menjalnega procesa, in
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sicer notranji dejavniki, kot npr. vložen napor gosta v nakupnem procesu ter
zunanji dejavniki, kot npr. prodajno osebje ter kakšna je njegova naloga v
nakupnem procesu.
Pregled literature in virov s področja zadovoljstva kaže na to, da raziskovalci na splošno
opredeljujejo zadovoljstvo na različne načine, vendar pa Giese in Cote (2000, str. 11)
navajata ključne lastnosti, ki so skupne vsem definicijam zadovoljstva:
1. zadovoljstvo je razumski ali čustveni odziv gosta,
2. odziv je osredotočen na določen dejavnik zadovoljstva (pričakovanje, izkušnja
pri nakupu, proizvod ali storitev),
3. odziv se zgodi v določenem času po izkušnji (po potrošnji oziroma izbiri, na
osnovi preteklih izkušenj).
2.3.1 Opredelitev zadovoljstva v turizmu in hotelirstvu
Zadovoljstvo obiskovalcev lahko opredelimo kot celostno oceno izkušenj obiskovalca,
ki jih le-ta ovrednoti med bivanjem v določenem turističnem kraju ali hotelu. Pomeni
splošno oceno ravni zadovoljstva obiskovalca, ki izhaja iz njegovih preseženih
pričakovanj (MG, 2007, str. 3).
Zadovoljstvo gostov v hotelirstvu lahko pojasnimo kot celostno oceno gostovih izkušenj
z nastanitvijo in bivanjem v hotelu. Tako se zadovoljstvo v turizmu nanaša na čustveno
stanje obiskovalca, ki je izpostavljen priložnosti in izkušnji. Obiskovalec opredeli
splošno oceno občutka zadovoljstva, ki izhaja iz prevelikih pričakovanj. Potrebno je
upoštevati, da se pri različnih storitvah pričakovanja gostov spreminjajo in so različna.
Tako si gostje o ponudbi ustvarijo pričakovano vrednost. Ponujena vrednost (angl.
value proposition) sestavlja kombinacijo koristi, ki jih tržno naravnano podjetje ponuja.
Na podlagi tega obiskovalec oceni, katera ponudba mu omogoča največjo vrednost in
si ustvari pričakovanja o vrednosti. Če se ponudba približa pričakovani vrednosti, vpliva
na zadovoljstvo ter tudi na verjetnost ponovne odločitve za nakup (Lovelock in Wright
1999, povzeto po Zabukovec Baruca, 2010, str. 20).
Obiskovalci imajo določena pričakovanja o storitvi pri izpolnjevanju njihovih potreb in
njihovo zadovoljstvo je odvisno predvsem od tega, v kolikšni meri storitev izpolni
pričakovanja glede zadovoljitve potrebe. V kolikor so ta pričakovanja oziroma potrebe
nezadostno izpolnjene ali celo sploh niso izpolnjene, se pojavi nezadovoljstvo.
V hotelski industriji so proizvodi in storitve v splošnem homogeni, zato je pomembno,
da vodstvo hotela najde način, ki bo njihove proizvode in storitve razlikoval od
konkurenčnih podjetij. Eden od načinov je spremljanje porabnikovih potreb in želja ter
ugotavljanje zadovoljstva ter na ta način se vse viri usmeriti v razvoj prilagojenih
proizvodov ali storitev, ki bodo na voljo porabnikom (Chu 2002, povzeto po Snoj in
drugi, 2006, str. 90).
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Pomembno je, da trženjsko naravnano podjetje zna prisluhniti željam in potrebam
svojih obiskovalcev ter na ta način ponuditi storitev, ki bo najbolje zadovoljila želje in
potrebe gostov. Skladno s tem, je zavedanje o pomenu zadovoljstva obiskovalcev zelo
pomembno, kakor je pomembno tudi za podjetja, da se vse bolj posvečajo
proučevanju, načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki bodo obiskovalce zadovoljevala v
največji meri (Tomin Vučkovič, 2003, str. 24).
2.3.2 Povezanost med zadovoljstvom, kakovostjo in zvestobo
Zadovoljstvo gostov je v hotelski panogi povezano s kakovostjo. V kolikor je gostom v
hotelu zagotovljena visoka raven kakovosti, bodo gostje zelo zadovoljni in verjetnost,
da se bodo vračali in hotel priporočili drugim, večja.
Za večino zdraviliško-turističnih podjetij je zagotavljanje kakovosti eden izmed večjih
izzivov in le-to umeščajo med najpomembnejše cilje svojega poslovanja. Podjetja se
zavedajo, da kakovost, predvsem zaradi raznolikosti ponudbe in velike konkurence,
igra ključno vlogo pri zvestobi gostov (Zabukovec Baruca, 2010, str. 17).
Razumevanje in poznavanje gostov predstavlja ključno skrb za nenehno ugotavljanje
značilnosti in potreb gostov, saj le to vodi k zadovoljstvu gostov. Zadovoljstvo gostov
dobiva v današnjem času vse večji pomen. Gostje so namreč vse bolj zahtevni, njihova
pričakovanja, želje in zahteve rastejo iz dneva v dan. Želijo namreč, da se jim v času
njihovega bivanja posveča večja pozornost. Poleg tega, da so današnji turisti vse bolj
izobraženi, kjer igra pri zadovoljstvo veliko vlogo tudi na čistoča, prijaznost in izvedba
posamezne storitve (MG, 2008, str. 16).
Potočnik (2004, str. 126-127) navaja, da je zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s storitvijo
predvsem odvisno od porabnikovih subjektivnih pričakovanj, glede na to, kakšna bi po
njegovem mnenju naj bi kakovost storitve. Za storitvena podjetja je tako pomembno,
da razumejo, zakaj so porabniki izbrali prav njihovo storitev, saj je uspeh podjetja
odvisen od porabnikovih nakupnih odločitev. Za doseganje čim večjega zadovoljstva
porabnikov, mora podjetje sprejeti koncept navdušenja, ki temelji na pozitivnem
presenečenju. Navdušenje je namreč najvišja stopnja zadovoljstva, ki se kaže zlasti v
višji stopnji zvestobe porabnikov. Tako na področju trženja storitev postaja čedalje
pomembnejši koncept navduševanja strank.
Slika 6 prikazuje hierarhijo pričakovanj in motnje pri izvajanju storitev. Na zadovoljstvo
in navdušenje namreč vplivajo predvsem pričakovanja porabnikov, ki pa so lahko
subjektivna ali objektivna:


Objektivna pričakovanja pomenijo povprečno raven kakovosti, ki temelji na
znanih informacijah. Gre za raven pričakovanja večine porabnikov. Poznano
nam je, da nekdo reče, da je storitev presegla njegova pričakovanja, kar
pomeni, da je storitev bila boljša, kot bi lahko bila oziroma je menil, da bo.
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Subjektivna pričakovanja lahko opredelimo kot počutje porabnikov z zvezi s
storitvijo in predvsem kakšna bi po mnenju porabnikom morali biti storitev
oziroma njena kakovost.
Idealna pričakovanja lahko opredelimo kot to, kar se zgodi pri najboljših
objektivnih pogojih. Pričakovanja lahko razvrstimo v hierarhijo pričakovanj od
najslabše sprejemljivega do idealnega pričakovanja.

Na pričakovanja vplivajo izkušnje, oglaševanje, javno mnenje in osebne povezave in
stiki. Na pričakovanja in raven zadovoljstva pa vplivajo tudi motnje, ki jih opredelimo
kot vrzeli med zaznano in pričakovano kakovostjo storitve in kjer lahko ločimo
pozitivne in negativne motnje pričakovanj. V koliko gre za pozitivne motnje, to pomeni,
da je zaznana kakovost storitve višja od pričakovane in porabnik je s storitvijo
zadovoljen. V kolikor gre za negativne motnje, to pomeni, da je zaznana kakovost
slabša od pričakovane in porabnik bo verjetno nezadovoljen. Posledica tega je, da bo
porabnik naslednjič poiskal konkurenčno storitveno podjetje (Potočnik, 2004, str. 127).
Slika 6: Hierarhija pričakovanj in motnje pri izvajanju storitev

Vir: (Potočnik 2004, str. 127)

Nadalje Potočnik (2004, str. 128-130) navaja, da je osnova za uspešno delovanje
storitvenega podjetja, razumevanje tega, kaj zadovoljuje odjemalca. Pomembno je, da
podjetja preučijo pričakovanja odjemalca in potem oblikujejo svoje storitve tako, da bi
zadovoljila ali presegla ta pričakovanja. Pri tem je potrebno razlikovati, da se kakovost
izvedbe storitve praviloma razlikuje od zaznavanja kakovosti storitve s strani odjemalca
ali njegovih pričakovanj. Idealno bi bilo stanje popolne usklajenosti med kakovostjo
storitve, ki ji izvede podjetje in kakovostjo storitve, ki jo zazna odjemalec, vendar pa se
v praksi pogosteje pojavljajo naslednji primeri:
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Odjemalci zaznajo »slabo« storitev kot »dobro« - v kolikor ima odjemalec nizka
pričakovanja, lahko slabo storitev zazna kot dobro, torej ga zadovolji, ker je
presegla njegova pričakovanja.
Odjemalci zaznajo »dobro« storitev kot »slabo« - v kolikor ima odjemalec
visoka pričakovanja (npr. zaradi obljub v oglasnem sporočilu), lahko dobro
izvedeno storitev zazna kot slabo.
Odjemalci zaznajo »dobro« storitev, ki je bila v preteklosti »zelo dobra« - v
primeru, da je odjemalec v preteklosti že bil zadovoljen s storitvijo ima vnaprej
visoka pričakovanja, zato pri ponovni uporabe enako kakovostne storitve, zazna
le to, le še kot »dobro.
Zadovoljni odjemalci preidejo k drugemu ponudniku istovrstne storitve – v
primeru, ko storitev zadovolji odjemalca, vendar pa zaradi dodatnih ugodnosti
(boljša cena, višja raven kakovosti) ali pa je že po naravi nezvest, izbere drugo
storitveno podjetje.
Nezadovoljni odjemalci ne preidejo k drugemu ponudniku istovrstne storitve –
v primeru, da je odjemalec nezadovoljen, vendar ne izbere drugega
storitvenega podjetja in postane kmalu sovražen do kontaktnega osebja in s
tem povzroča negativno splošno podobo storitvenega podjetja.

Zaupanje, zadovoljstvo in zvestoba kupcev so trije ključni koncepti v trženju, ki
pomagajo ustvarjati dodano vrednost. Zadovoljstvo vodi v ponovne nakupe ter tako k
zvestobi in na koncu k dolgoročnemu dobičku ponudnika (kot prikazuje Slika 7). Pri tem
je potrebno poudariti, da enkratno zadovoljstvo ne privede do zvestobe, vendar bo
zadovoljen odjemalec pokazal višji stopnjo namere za ponovni nakup in ponovna
zadovoljstva pomenijo višja zadržanja odjemalcev.
Slika 7: Proces zadovoljstva in zvestobe

ZADOVOLJSTVO
GOSTOV

ZVESTOBA IN
ZADRŽEVANJE
GOSTOV TER
DOBIČEK

KAKOVOSTNE
STORITVE

ZVESTOBA ZAPOSLENIH

Vir:(Zeithaml 2000, str. 143)
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Oliver (2010, str. 392 – 394) je razvil štiristopenjski model zvestobe, ki govori o
različnih oblikah zvestobe:
 Kognitivna – odjemalec daje prednost podjetju, blagovni znamki pred drugimi
zaradi določenih zaznanih prednosti in informacij, ki jih ima na voljo. Odjemalec
ni čustveno navezna na blagovno znamko in lahko hitro izbere drugo podjetje
 Čustvena – že gre za tesnejšo obliko zvestobe, saj odjemalec zaradi zaznanih
prednosti in zadovoljstva na osnovi prejšnjih odločitev, razvije globlji čustveni
odnos do podjetja, blagovne znamke.
 Konativna – razvije se trdnejši občutek odjemalčeve namere, ko odloči za
določeno podjetje, znamko.
 Aktivna – gre za močan občutek pripadnosti, zvestobe, ko odjemalec podjetju,
blagovni znamki omogoči novo priložnost, preden izbere kaj drugega.
Vendar pa (Musek Lešnik, 2006) poudarja, da je odnos med zadovoljstvom in zvestobo
dosti bolj zapleten in da še tako zadovoljen odjemalec lahko jutri odide drugam. Veliko
podjetij še vedno razume odnos med zadovoljstvom in zvestobo odjemalcev kot
linearno enačbo, vendar pa strategije, ki jih razvijajo podjetja na podlagi takšnega
(neupravičeno) poenostavljenega razumevanja, ne upoštevajo dveh ključnih dejstev in
sicer, da zvestoba ni le posledica zadovoljstva, ampak tudi delovanja drugih dejavnikov,
ki vplivajo na to, ali se bo odjemalec vračal ali šel drugam ter da odnos med
zadovoljstvom in zvestobo ni stalen. Nanj namreč vplivajo dejavniki, kot so osebna
vpletenost, osebnostne značilnosti in situacijski dejavniki (pripravljenost podjetja za
popravljanje napak na primer znižuje vpliv nezadovoljstva na zvestobo). Povezava med
zadovoljstvom in zvestobo je bolj direktna in močnejša, kadar vsebuje zadovoljstvo
čustveno komponento, torej ko zadovoljstvo lahko preraste v čustveno izkušnjo z neko
stopnjo navdušenja.

2.3.3 Zadovoljstvo kot vir konkurenčne prednosti
Zadovoljstvo odjemalcev postaja eno najpomembnejših področij konkurence, saj lahko
omogoči veliko prednosti: zvestobo, ponovni nakup, pomnjenje, zmanjšanje stroškov
in višjo ceno. Odjemalci pričakujejo, da bodo njihova pričakovanja presežena, zato za
dosego zadovoljstva odjemalcev kot konkurenčne prednosti v določeni panogi morajo
podjetja dosegati, predvsem pa preseči pričakovanja odjemalcev (Dobnikar Novak,
2009, str. 11-12).
Visok nivo kakovosti pomeni višje zadovoljstvo odjemalcev, kar podjetju omogoča
konkurenčno prednosti in postavljanje višjih cen. Gre za tesno povezavo med
zadovoljstvom in kakovostjo v vzročno zvezi z dobičkonosnostjo podjetja. Podjetje
mora neprestano skrbeti za kakovost, saj na ta način lahko vpliva, da bodo odjemalci
zadovoljni in na osnovi ponovnih nakupov zvesti podjetju. Podjetje sledi svojim ciljem
poslovanja in ustvarja dolgoročni dobiček ter doseže konkurenčno prednosti na osnovi
naslednjih neposrednih vplivov (Oliver, 2010, str. 403):
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Kakovosti – višje premije, višji ugled podjetja, višja tržna pričakovanja, nižja
stopnja neuspeha, nižji stroški pritožb, moč priporočil od ust do ust, nižji stroški
za pridobivanje novih gostov.
Zadovoljstva – višja stopnja zadržanja gostov, višja cenovna toleranca,
povečanje nakupov in ohranjanje konkurenčnih prednosti.
Zvestobe – ohranjanje baze gostov, bolj natančno planiranje, znižanje stroškov
za trženje.

Ključni element za doseganje odličnih poslovnih rezultatov v turistični panogi je
kakovostna ponudba storitev, ki bo zagotovila vračanje turistov v turistično destinacijo,
kraj, hotel. Podjetje, ki daje prednost zadovoljstvu turistov, bo dosegalo boljše
poslovne rezultate od konkurence, saj je ravno zvestoba turistov lahko ključna
konkurenčna prednost turistične destinacije (Feiertag, 2009, str. 12).
Tudi po Metodologiji MG (2007, str. 3) lahko zadovoljstvo porabnika oziroma turista
razumemo kot enega glavnih ciljev poslovanja podjetij v turistični panogi in kot vir
konkurenčne prednosti. Gre pravzaprav za naložbo, ki prinaša merljive poslovne koristi.
V ta namen je seveda zadovoljstvo potrebno upravljati in spremljati dejavnike, ki
vplivajo na poslovne koristi, ki jih prinaša zadovoljstvo. Vpliv na poslovno uspešnost
namreč izhaja iz naslednjih neposrednih koristi, ki jih prinaša zadovoljstvo, in ki vplivajo
tudi na finančno uspešnost podjetij:
 večja poraba,
 višji nivo zvestobe,
 pripravljenost plačati več ob manjši občutljivosti na dvig cen,
 višja pričakovanja in večja toleranca do napak,
 manjša občutljivost za prizadevanja konkurentov,
 nižji stroški pridobivanja novih gostov (v primerjavi z ohranjanjem obstoječih),
 nižji stroški poslovanja z zvestimi gosti na dolgi rok,
 večji ugled turistične destinacije oziroma podjetja ter
 višja pripravljenost priporočiti turistično destinacijo oziroma podjetje znancem
in prijateljem.

2.4 Modeli in metode za spremljanje in merjenje zadovoljstva gostov
2.4.1 Model zadovoljstva gostov
Model zadovoljstva gostov je nastal na podlagi teorije ne-potrditve pričakovanj, ki se
najpogosteje uporablja za konkretno opredelitev zadovoljstva obiskovalcev in njegovih
ključnih elementov. Tako so v okviru te teorije nastale razne definicije zadovoljstva, in
sicer, da je zadovoljstvo stopnja počutja posameznika, ki nastane na osnovi primerjave
med zaznanim delovanjem produkta ali rezultata neke storitve in osebnimi
pričakovanji ter da gost pred nakupom oblikuje pričakovanja, ki se nanašajo na
značilnosti produkta ali storitve. Po nakupu obiskovalec primerja svoja pričakovanja z
dejanskim delovanjem produkta oz. rezultatom storitve. Rezultat je lahko boljši, enak
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ali tudi slabši od pričakovanj. Na osnovi rezultata so pričakovanja obiskovalca so lahko
potrjena (v primeri, ko je delovanje enako pričakovanju), lahko so pozitivna (v primeru,
ko je delovanje večje od pričakovanja) ali negativna (v primeru, ko je delovanje manjše
od pričakovanja). Na podlagi teh zaznav obiskovalec oblikuje svoje zadovoljstvo ali
nezadovoljstvo. Model, ki je prikazan na Slika 8 nakazuje na posledice zadovoljstva ali
nezadovoljstva obiskovalca ter lahko predvidevamo, da se bo zadovoljen obiskovalec
odločil za ponoven nakup (Anderson in Fornell 1994, str. 247).

Slika 8: Model zadovoljstva gostov

Vir: (Anderson, Fornell 1994, str. 247)

2.4.2 Model Servqual
Model Servqual (ang. Service Quality) je leta 1988 razvil Parasuraman s sodelavci z
namenom zaznavanja zadovoljstva z različnimi vidiki kakovosti storitev. Model meri
kakovost storitve skozi oči in oceno porabnika in o visoki kakovosti govorimo takrat, ko
izvedba storitve potrdi ali preseže vnaprejšnja pričakovanja. Merilo kakovosti storitev v
tem modelu je torej stopnja zadovoljitve pričakovanj gosta (MG, 2008, str. 9).
Model vsebuje pet dimenzij, ki so med seboj povezane in na podlagi katerih potrošniki
ovrednotijo izvedbo storitve (Parasuraman in drugi 1998, povzeto po MG, 2008, str.
10):
1. zanesljivost (angl. Reliability) – dimenzija pomeni zmožnost natančne izvedbe
storitve, predvsem pa tako, kot je bilo obljubljeno - torej sposobnost, da
obljubljeno storitev izvedemo točno in zanesljivo,
2. zaupanje (angl. Assurance) – predstavlja znanje, vljudnost in prijaznost
zaposlenih ter zmožnost ustvarjanja občutka varnosti in verodostojnosti, kar
pomeni, da imajo zaposleni ustrezno znanje in so tudi strokovnjaki na področju
opravljanja svojih storitev,
3. otipljivost (angl. Tangibles) – dimenzija se nanaša na fizične značilnosti
prostora, opreme in zaposlenih,
4. vživljanje (ang. Empathy) - dimenzija, ki vključuje skrben pristop na osebni
ravni, individualnost storitve, pozornost do gostovih želja, informiranje sproti in
v jeziku, ki ga gostje razumejo,
5. odzivnost (angl. Responsiveness) – vključuje pripravljenost pomagati gostom in
zagotoviti takojšnjo uslugo.
Vprašalnik sestavlja 22 trditev, ki merijo vsako od navedenih petih dimenzij posebej.
Pričakovano in dejansko stanje se ocenita po Likertovi 7 – stopenjski lestvici.
23

Anketiranci naprej označijo pričakovano stopnjo elementov storitev, in sicer v vseh 22
trditvah in na tej osnovi se določijo pričakovanja. Nato anketiranci v vseh 22 trditvah
označijo še svojo zaznavo vseh elementov storitev, da se na tej osnovi določi dejansko
stanje. Avtorji pojasnjujejo kakovost storitev kot izid odnosa med pričakovano in
zaznano storitvijo, raven kakovosti pa je mogoče ugotoviti z izračunom razlik med
ocenami vseh 22 parov trditev. Sklepamo lahko, da je zaznana vrednost storitve nad
pričakovanji, v kolikor je vrednost trditev v vsakem od parov enaka ali če je ocena
zaznanega višja od ocene pričakovanega, in obratno (Tomin Vučkovič, 2003, str.31).
Model SERVQUAL je orodje, s katerim se izmeri razlika med porabnikovimi pričakovanji
in zaznavami, pomeni, večja je razlika med pričakovanji in zaznavo, bolj bo gost
nezadovoljen. Model obenem omogoča vpogled v proces zagotavljanja kakovosti
storitev. Kot prednosti modela lahko navedemo kakovost podatkov, sorazmerno
enostavnost modela, veliko poznanost in uporabo modela, ki omogoča primerjavo
različnih raziskav med seboj (Tomin Vučkovič, 2003, str.31).
Ograjenšek (2002, str. 79) navaja glavne kritike modela:
 Predmet merila - ni dovolj jasno opredeljeno, kaj meri merilna lestvica,
kakovost storitev ali zadovoljstvo gostov.
 Oblika in dolžina vprašalnika: Uporabljajo se tudi negativno oblikovana
vprašanja, ki jih je z povezavi z zaznavo in pričakovanji, težje razložiti od
pozitivno oblikovanih. Vprašalnik bi bilo potrebno skrajšati, npr: izbrisati
pričakovane izide ali določene točke navedb, združitev medsebojno povezanih
dimenzij zanesljivosti.
 Razdelitev vprašalnikov: prihaja do različnih mnenj, kdaj razdeliti vprašalnike pred ali po zaznavi. V kolikor bi želeli pridobiti pričakovanja pred izkušnjo, bi
bilo potrebno vprašalnike razdeliti vnaprej, medtem ko drugi menijo, da iz
dejansko izvedene storitve izhaja se dojemanje kakovosti, slednji pa trdijo, da je
pravi čas za razdelitev vprašalnikov točno ob času storitve.
 Uporabna Likertove lestvice zaradi subjektivnega dojemanja – zelo pomembna
je številka in označevanje točk ali vključitev srednje možnosti na lestvici –
nekateri avtorji uporabljajo sedem mestno lestvico, drugi pa zaradi povečanja
stopnje in kakovosti odziva, uporabljajo pet mestno lestvico.
 Model ne upošteva relacije cena- kakovost storitve, ki vpliva na zadovoljstvo.
2.4.3 Model ACSI - Ameriški indeks zadovoljstva gostov
Ameriški indeks zadovoljstva (v nadaljevanju ACSI) je eden izmed najbolj priznanih,
univerzalnih in celovitih modelov zadovoljstva, saj zajema tudi spremljanje dejavnikov
in posledic zadovoljstva. Model pokriva vse ključne panoge ameriškega gospodarstva storitveni sektor, sektor javnih storitev in turizem. Temeljna prednost tega modela je
njegova vsestranska uporabnost, podjetja, ki ga uporabljajo pa lahko svoje ravni
doseženega zadovoljstva primerjajo z nacionalnim povprečjem, povprečji v panogi in
konkurenti. Z modelom podjetja pridobijo informacije o ključnih elementih
zadovoljstva, o kakovosti, vrednosti in pričakovanjih porabnikov. V raziskavo o
storitvah in proizvodih je vsako leto vključenih okvirno 70.000 porabnikov in podatki
služijo kot osnova za raziskave porabnikovega zadovoljstva v okviru več kot 300
24

podjetij v 43 industrijah in 10 gospodarskih panogah, kakor tudi za storitve v javnem
sektorju (ACSI, 2016).
Model ACSI je predviden za raziskovanje celotnega gospodarstva določene države.
Podjetja so izbrana iz posameznih sektorjev (proizvajalci, transport in komunikacije,
prodaja, finance in zavarovalništvo, storitve ter javna uprava in vlada), ki se izberejo
glede na prispevek k BDP in glede na velikost podjetij. Model je pomemben tudi za
menedžerje in investitorje, saj se uporablja za merjenje zadovoljstva porabnikov. Višje
zadovoljstvo porabnikov naj bi imelo večji vpliv na zvestobo podjetju, blagovni znamki
ter na oblikovanje splošne podobe podjetja. Izračunan indeks lahko služi tudi za
oblikovanje nadaljnje strategije podjetja, saj se podjetje na podlagi izračuna lahko
primerja z drugimi podjetji v panogi in tako prepozna tudi svoje prednosti, priložnosti,
slabosti in nevarnosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji (Fornell in drugi 1996, str. 9
in 16).
Slika 9: Model ACSI

Vir: (ACSI, 2016)

ACSI (Slika 9) je model za spremljanje dejavnikov in posledic zadovoljstva in sicer na eni
strani za nosilce zadovoljstva (pričakovanja porabnika, zaznana kakovost in zaznana
vrednost), zadovoljstvom porabnika na sredini in rezultati zadovoljstva na drugi strani
(pritožbe porabnika, zvestoba porabnika vključno z zadržanjem porabnikov in
uravnavanje cene) (ACSI, 2016):



Zadovoljstvo porabnika (ACSI): indeks se izračuna kot povprečje treh
raziskovalnih vprašanj, ki merijo različne vidike zadovoljstva s storitvijo ali
proizvodom.
Pričakovanja porabnika: je merilo porabnikovega pričakovanja, predvidevanja
glede kakovosti storitve ali proizvoda. Pričakovanja predstavljajo tako
25








predhodne porabnikove izkušnje (tudi pridobljene informacije preko
oglaševanja ali od drugih ljudi) kakor tudi napoved sposobnosti podjetja o
zagotovljeni kakovosti.
Zaznana kakovost: je merilo, kjer porabnik glede na pretekle nakupne izkušnje,
oceni kakovost storitve ali proizvode. Kakovost uporabnik oceni glede na
zaznavo, kateri stopnji njegovih potreb proizvod ali storitev ustreza ter
zanesljivost glede na pogostost morebitnih napak pri proizvodu ali storitvi.
Zaznana vrednost: je merilo kakovosti v primerjavi s plačano ceno. Čeprav je
višina cene velikokrat zelo pomembna pri odločitvi porabnika za prvi nakup,
navadno več toliko ne vpliva na odločitev za naslednje nakupe.
Pritožbe porabnika: se odražajo v odstotku porabnikov, ki so se pritožili
neposredno podjetju glede proizvoda ali storitve v določenem časovnem
okvirju. Zadovoljstvo je v negativni korelaciji do pritožb, saj bolj zadovoljni
porabniki se manj pritožujejo.
Zvestoba porabnika: je kombinacija porabnikove verjetne napovedi za ponoven
nakup v prihodnosti pri enakem ponudniku in verjetnosti nakupa proizvoda ali
storitve enakega ponudnika po različnih cenah. Zvestoba porabnika je odločilna
komponenta modela, saj prinaša dobičkonosnost.

Skupni indeks zadovoljstva porabnikov lahko opredelimo kot enotno mero (število od 0
do 100). Število nam pove, kako storitev zadovolji potrebe porabnikov. Višja kot je
raven indeksa, bolj so potrebe porabnikov zadovoljene in obratno. Rezultati v letnem
poročilu Ameriškega indeksa zadovoljstva za hotelirstvo kažejo, da so bili porabniki v
letih 2014 in 2015 v povprečju zadovoljni s hotelskimi storitvami, saj je raven indeksa
75 in primerljiva z v leti 2011 – 2013, ko je bila raven indeksa je bila 77. Med hotelskimi
verigami so najvišje ocenjeni Mariott, Hilton in Hyatt z 80 točkami (ACSI, 2015).
2.4.4 Metodologija Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije za merjenje
zadovoljstva turistov
Metodologijo Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije za merjenje
zadovoljstva turistov so razvili raziskovalci z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v
Mariboru in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za enostaven, celovit in
univerzalen model merjenja zadovoljstva turistov, ki vključuje priročnik in vprašalnik.
Oba sta namenjena samostojnemu in analitičnemu delu za merjenje zadovoljstva
turistov na ravni turističnega kraja ter na ravni hotela.
Pri oblikovanju metodologije so se zgledovali po enem najbolj priznanih in celovitih
modelov zadovoljstva, tj. ameriškem indeksu zadovoljstva gostov - ACSI, vendar pa je
končni model rezultat dela omenjenih raziskovalcev, ravno tako oba vprašalnika, ki sta
nastala iz praktičnih potreb in sta dopolnjena in prilagojena potrebam turističnih
ponudnikov. Na osnovi teoretičnega in izkustvenega proučevanja zadovoljstva v
turizmu je nastal končni model zadovoljstva turistov, kot prestavljen na sliki. Model
temelji na konceptu celovite izkušnje in ustreza trem temeljnim zahtevam (MG, 2007,
str. 5):
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Po vzoru ACSI je uporaben za merjenje indeksa zadovoljstva turistov na
nacionalni ravni.
Ustreza za spremljanje zadovoljstva v okviru dejavnosti turizma.
Vsebuje tudi nekatere vidike modela splošnega zadovoljstva gostov,
prilagojenih za storitve.

Model omogoča, da merimo celostno oceno izkušenj z bivanjem, ki jo pojasnjujemo z
naslednjimi dejavniki:









Splošno podobo - gre za popularnost in uglednost turističnega kraja ali hotela,
torej kakšno mnenje imajo turisti o določenem kraju ali hotelu. Gre za ideje,
vtise, zaznave in prepričanja gostov glede edinstvenosti kraja ali hotela.
Zaznano ceno ponudbe – ali so z vidika turista ugodne oziroma primerne.
Zaznano kakovostjo – gre za raven odličnosti delovanja posameznih elementov
ponudbe, kako dobro deluje in kaj je na voljo v okviru ponudbe, kakšne so
informacije, ljudje, dodatna ponudba.
Zaznano vrednostjo – kaj turist dobi za denar in kaj mu ta storitev pomeni, kako
se počuti. Ločimo razumsko komponento, ki se kaže v koristnosti bivanja in
čustveno komponento vrednosti, ki se kaže v navdušenju nad bivanjem v hotelu
ali turističnem kraju.
Zadovoljstvo – pomeni splošno oceno občutka zadovoljstva, preseganje
pričakovanj in nagrade, daje celostno oceno izkušenj z bivanjem v določenem
hotelu ali turističnem kraju.
Zvestoba – pomeni pripadnost, ki se kaže skozi namero ponovnega obiska in
priporočila prijateljem in znancem.
Slika 10: Model zadovoljstva turistov

KAKOVOST

CENE

ZADOVOLJSTVO

PODOBA

VREDNOST

Vir: MG, 2007, str. 6
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ZVESTOBA

Kot prikazuje Slika 10 ima zadovoljstvo v modelu ključno in osrednjo vlogo, ki ga
poskušamo pojasniti z elementi, kot so splošna podoba oziroma ugled turističnega
kraja ali hotela, zaznano ceno ponudbe, zaznano kakovostjo oziroma ravnijo
odličnosti delovanja posameznih elementov ponudbe ter zaznano vrednostjo
storitve. Na te dejavnike je mogoče s turistično ponudbo vplivati in tako posledično
vplivamo na doseženo stopnjo zadovoljstva s ponudbo v hotelu ali turističnem
kraju. Pritožbe ali pohvale ter zvestoba, ki se kaže v tem, ali se turist namerava
vrniti in kaj bo povedal naprej, so posledice zadovoljstva ali nezadovoljstva turistov.
Konstrukt zadovoljstvo ima tako osrednje mesto v modelu, določajo ga dejavniki
podoba, cena, kakovost in vrednost, posledice tega pa so pritožbe oz. pohvale ter
zvestoba.
2.4.5 Merjenje zadovoljstva turistov
Zadovoljstvo turistov pomaga podjetju doseči trajnostno konkurenčno prednost v
svoji panogi. V kolikor bo podjetje razumelo občutke turista po opravljeni storitvi in
ugotovilo ali so bila njegova pričakovanja izpolnjena ter dosežena, bo lahko
sprejelo ukrepe za nadaljnji razvoj oz. za izboljšanje svoje trženjske ponudbe.
Namen preučevanj, merjenja in raziskovanja zadovoljstva turistov ni samo, da
vodstvo podjetja ugotovi, kako so turisti zaznali storitev in kako zadovoljni so z
določenimi storitvami, ampak da podjetje tudi določi področja, na katerih bo
povečanje zadovoljstva povečalo tudi število ponovnih obiskov. Pomembno je, da
storitveno podjetje tržne podatke in informacije zbira stalno ter sistematično. Za ta
namen si mora postaviti poseben tržno-informacijski sistem, za katerega je značilno
zbiranje, preučevanje, obdelovanje in shranjevanje tržnih informacij ter njihovo
posredovanje vodstvu podjetja in tržnikom, zaradi spremljanja tržnih odločitev
(Potočnik, 2004, str. 187-188).
Avtorji Metodologije za stalno spremljanje zadovoljstva turistov (2007, str. 4)
poudarjajo, da je za spremljanje zadovoljstva ključnega pomena, da se k zbiranju in
uporabi informacij o zadovoljstvu turistov pristopi načrtno, kar pomeni z jasno
opredeljenim namenom in cilji. Pri spremljanju zadovoljstva turistov gre za dvojno
vlogo: informativno in komunikacijsko. Informativna vloga nam pomaga razumeti, v
kakšni meri ponudniki zadovoljujejo potrebe turistov in kje se pojavljajo potrebe po
izboljšavah ponudbe, komunikacij ter storitev. Komunikacijska vloga merjenja
zadovoljstva pa se odraža tudi kot signal, da se ponudniki resnično zanimajo za
počutje in zadovoljstvo turistov, kar je pomembno tako za zunanje kot za notranje
javnosti (MG, 2007, str. 4).
Turistična podjetja lahko uporabljajo različna orodja za merjenje zadovoljstva
turistov, čeprav tovrstna podjetja v praksi večinoma uporabljajo le prvi dve
navedeni metodi (Kotler, 2004, str. 64):


Sistem pritožb in predlogov: pri tej metodi podjetje vzpostavi sistem za
izražanje predlogov, mnenj, pohval, pripomb in pritožb. S tem podjetje dobi
povratne informacije o navdušenju ali nezadovoljstvu posameznih gostov.
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Gostje lahko svoje pritožbe in predloge posredujejo na različne načine, in
sicer z elektronsko pošto, po telefonu, z zapisom v knjigi pohval in pritožb.
Te informacije podjetju omogočijo hitrejše reševanje pripomb in pritožb ter
tudi prinesejo nove ideje. V kolikor podjetje zna podana mnenja izkoristiti
sebi v prid, ravno tako navedena metoda spada med cenejše, hkrati pa
imajo gostje morajo občutek, da podjetju ni vseeno, kakšno je njihovo
mnenje. Potočnik (2004, str. 49) navaja, da je reševanje pritožb pomembno,
saj njihovo uspešno reševanje prispeva k zvestobi obiskovalcev. Večina
nezadovoljnih obiskovalcev se ne pritoži in zato se storitveno hotelsko
podjetje ne more zavedati svojih pomanjkljivosti. S tem namenom je
koristno spodbujati goste, da izrazijo mnenj in svoja pričakovanja, ker so
tovrstne informacije najboljša osnova za izboljšave. Organiziranje
učinkovitega reševanja pritožb vsebuje naslednje aktivnosti: pozitiven
odnos do gostov, ki so se pritožili (potrditev upravičenosti pritožbe,
opravičilo), reševanje pritožbe (način rešitve, višina povračila škode) in
notranje obravnavanje napak (vzroki, odpravljanje vzrokov, zagotavljanje
zanesljivosti).


Ankete o zadovoljstvu gostov: najpogostejša metoda spraševanja za
ugotavljanje zadovoljstva gostov je anketa, ki je običajna raziskovalna
tehnika. Večinoma se uporablja v obliki preprostih vprašalnikov in je gostom
na voljo v sobah ali jo prejmejo po pošti, izvaja se tudi telefonsko. Vse več
se uveljavlja tudi spletna anketa. Podjetje nato lahko na osnovi informacij,
ki jih pridobi s to raziskovalno tehniko, izvede analizo zadovoljstva gostov na
naslednje načine:
- na osnovi ocenjevalnih lestvic, s katerimi anketiranci podajo
oceno zadovoljstva s posamezno storitvijo,
- ugotovi, kakšna je razlika med pričakovano in pridobljeno
stopnjo izvedene storitve,
- za posamezno dimenzijo storitve izračuna indeks zadovoljstva,
kakor tudi skupni indeks zadovoljstva.
Hotelski vprašalnik je običajno preproste oblike in ga gostje prejmejo
na recepciji, v sobi ali v restavraciji. Vprašalnik je lahko tudi bolj
strukturiran, ker anketiranci z vnaprej določeno lestvico ocenijo
stopnjo kakovosti posameznih lastnosti storitve, da podjetje lahko
ugotovi skupno oceno zaznane kakovosti storitev. Pomembno je tudi,
da se zastavijo dodatna vprašanja, ki privedejo do resničnega mnenja
gosta. Ankete spadajo med cenejše pristope pri pridobivanju
informacij in predstavljajo preprost način pri zajemanju podatkov, kar
je njihova prednost. Ravno tako izpostavijo ključne težave gostov, ki
se jih v hotelu sicer niti ne bi zavedali. Izvajanje ankete pripore k
vzpostavljanju trajnejših odnosov z gosti in za gosta pomenijo izraz
pozornosti (Zabukovec Baruca, 2010, str. 31-32).

Snoj in soavtorji (2006, str. 91- 93) so v letu 2003 pričeli z raziskavo o uporabi različnih
metod za merjenje zadovoljstva gostov v hotelih v Sloveniji. Le ti pogosto zamenjujejo
merjenje kakovosti z merjenjem zadovoljstva, saj vprašanja o kakovosti storitev
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interpretirajo v smislu zadovoljstva gostov. Med drugim je raziskava pokazala, da
vodstva v hotelih uporabljajo različne vprašalnike in da v Sloveniji ni standardiziranega
pristopa, saj se vprašalniki razlikujejo tako po vsebini kot po obliki in podatkov zaradi
raznolikosti ni mogoče primerjati med seboj.


Analiza izgubljenih gostov: ta metoda nam zagotavlja informacije, zakaj smo
izgubili goste oziroma njihove razloge za odhod h konkurenci. V kolikor se
delež izgubljenih gostov povečuje, je za podjetje nujno, da ugotovi vzroke in
si zastavi nove cilje.

2.4.6 Vprašalnik na nivoju hotela2
Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov opredeljuje sklope, ki jih naj
obsega vprašalnik za hotel, vezane na različne vidike zadovoljstva gosta s hotelom v
katerem trenutno biva:
1. pred vsebinskim anketiranjem je smiselno pridobiti osnovne demografske
značilnosti turistov, in sicer podatke o državi bivanja, zaposlitvenem statusu,
letnici rojstva in spolu anketiranca.
2. dogajanje pred prihodom v hotel - sklop je namenjen pridobitvi informacij, kaj
se je dogajajo, preden je gost prispel v hotel, in sicer:
 kako je prispel,
 kje je izvedel za hotel, ali že v preteklosti bival v hotelu, če da,
kolikokrat in koliko časa namerava bivati
 navedba razlogov za odločitev za ta hotel.
3. dogajanje v hotelu - sklop je namenjen ugotavljanju tega, kaj se dogaja v
hotelu. Stališča anketirancev merimo s pomočjo trditev in sicer:
 kakšno podobo si je gost ustvaril o hotelu,
 kako gost ocenjuje elemente ponudbe v hotelu (na dva načina: kako
pomemben je element za gosta ter kako gost dejansko ocenjuje ta
element v hotelu). Na tej osnovi se opredeli kakovost za posamezni
element ponudbe,
 kakšna je splošna kakovost ponudbe hotela,
 ali je potovanje organizirala potovalna agencija,
 zaznava stroškov, povzročenih z bivanjem v hotelu (na to ne
odgovarjajo gostje, ki so prispeli v hotel preko turistične agencije, saj
težko ovrednotijo posamezne elemente stroškov v povezavi z bivanjem
v hotelu),
 vrednost bivanja v hotelu: ugotavljamo, kako gost pojmuje izkušnje, ki
jih je imel v hotelu in zajema čustveno in razumsko komponento
vrednosti,
 zadovoljstvo z bivanjem v hotelu: preverjamo gostovo splošno
zadovoljstvo ter zadovoljstvo z odločitvijo za ta hotel, zadovoljstvo
2

Povzeto po (MG, 2007, str. 30-46)
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glede pričakovanj gosta ter priporočanje tega hotela sorodnikom,
prijateljem in znancem,
 nezadovoljstvo z bivanjem v hotelu: se odraža s pritožbami, vprašanje
razvršča goste na tiste, ki so imeli razlog za pritožbo in na tiste, ki
razloga niso imeli ter ali so se dejansko pritožili,
 pohvale gostov: vprašanje razvršča goste na tiste, ki so imeli razlog za
pohvalo in na tiste, ki razloga niso imeli ter ali so dejansko izrazili
pohvalo.
4. ravnanje gosta v prihodnosti: sklop vsebuje paleto trditev, ki skupaj sestavljajo
teoretični konstrukt »Zvestoba« in sicer ali se bo gost ponovno odločil za ta
hotel ter ali ga bo priporočil prijateljem in znancem.
5. Vprašanja v podporo analitični obdelavi vsebinskih odgovorov:
 ali je gost v hotelu sam ali ne,
 kdaj in kako je sprejel odločitev za bivanje v hotelu,
 pogostosti počitnic in potovanj gosta,
 kakšni so predvideni zneski za porabo na počitnicah,
 kakšni so predvideni celotni stroški v primerjavi z načrtovanimi.
V raziskovalnem delu magistrske naloge sta uporabljena dva vprašalnika za hotel, eden
sestavljen in uporabljan v hotelu Bioterme Mala Nedelja, drug pa sestavljen po
predstavljeni metodologiji in uporabljen za namene raziskave te magistrske naloge.

2.5 Splošni podatki o turističnem kompleksu - Bioterme Mala Nedelja
Hotel Bioterme se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in je okolju prijazen hotel,
saj je zgrajen po standardih eko marjetice (eko marjetica - evropski znak za okolju
prijazne turistične namestitve), s svojo ponudbo in usmeritvami pa sledi trendom
trajnostnega razvoja turizma. Predstavlja in simbolizira zdravo bivališče, zdravo in bio
prehrano ter prijetno okolje za goste in zaposlene. Ocenjen je v skladu z novo
kategorizacijo nastanitvenih objektov. Energijo za svoje delovanje pridobiva iz virov, ki
ne obremenjujejo okolja. Poleg proizvodnje električne energije s sončnimi sistemi se v
celoti ogreva s termalno vodo (Bioterme Mala Nedelja, 2016a).
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Slika 11: Bioterme Mala Nedelja na zemljevidu

Vir: (Bioterme Mala Nedelja, 2016b)

Posebnost Bioterm je termomineralna voda, ki izvira iz dveh vrtin globine 2373 m in
1537 m in je hipertermalna. Za sprostitev in rekreacijo je gostom na voljo 1.400 m2
zunanjih vodnih površin v devetih bazenih s temperaturo vode med 27 °C in 36 °C. V
pokritem bazenskem kompleksu vam je na voljo 600 m2 vodnih površin v petih
notranjih bazenih s temperaturo vode med 29°C in 36°C. Gostje imajo na voljo tudi
notranjo in zunanjo finsko, turško, infrardečo in zeliščno savno. Hotel gostom ponuja
tudi različne tehnike masaž, katerih namen je vzpostavitev ravnovesja telesa, duha in
dobrega počutja (Bisnode - IBon, 2015).
V okviru dodatne ponudbe hotela je tudi sodobno opremljenem fitnes center, ki je
primeren za vsa življenjska obdobja, oba spola in različne stopnje telesne
pripravljenosti. V termalnem parku je tudi samopostrežna restavracija z bogato izbiro
jedi in pijač.
Tako je gostinsko turistična dejavnost v podjetju vse obsežnejša, saj je podjetje
sodobni pokriti bazenski kompleks z restavracijo in wellnes centrom v Biotermah
dopolnilo še s hotelsko in drugo spremljajočo ponudbo. Tako se neposredno ob
kopališkem kompleksu Bioterm, ob potoku Bukovnica, nahaja tudi postajališče za
avtodome. Omogočen je ustrezen dovoz – dostop 24 ur na dan, postajališče za
avtodome je opremljeno z vstopno rampo in domofonom, ki ima povezavo z recepcijo
hotela. Gramozirane in utrjene poti zagotavljajo varno vožnjo ob vsakem vremenu, ne
glede na letni čas. Na zemljišču, velikem cca. 6.600 m, je urejenih 50 površin –
parkirišč, namenjenih postanku in počitku. Kot novost v letu 2015 sta hotelskim
gostom namenjena 2 nova bazena, kamor dnevni obiskovalci nimajo dostopa. Ravno
tako je v tem letu vzpostavljen nov FKK nudistični kotiček Bioterme, ki predstavlja nov
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idealen kraj za vse tiste, ki bi radi ostali v neposrednem stiku z naravo, saj leži med
bujnimi travniki, neskončnimi gozdovi in negovano vinsko trto (Bioterme Mala Nedelja,
2015a).
Lokacija Bioterm je obkrožena z zeleno okolico, zato je vse večje delovanje v smeri
trajnostnega zelenega turizma in aktivnega sodelovanja z zdravstvenimi institucijami
ter usmeritev na obnovljive vire. V Biotermah uporabljajo manjšo čistilno napravo
odpadnih vod (komunalna in bazenska voda), s pomočjo katere vodo prečistijo do te
mere, da jo lahko spustijo v bližnji potok. Že pred leti je bil zaključen projekt izgradnje
geotermalne vrtine Moravci. Geotermalno energijo izkoriščajo kot dodatni vir
ogrevanja bazenskega kompleksa in hotela. S tem proizvajajo obnovljivo in okolju
prijazno energijo (Bisnode - IBon, 2015)
Hotel Bioterme je v lasti družbe Segrap d.o.o., ki je v letu 2014 družba realizirala
33.994 nočitev, kar je za 0,19% manj od predhodnega leta. Domačih gostov je bilo za
1,49% več kot predhodno leto, tujih pa za 11,02 manj. Obisk kopališča je bil nižji od
predhodnega leta za 13,63%, kar je zagotovo posledica izredno slabega vremena in
manjšega števila lepih kopalnih dni. Največje povpraševanje po nočitvah in tudi po
udeležbi kopalcev je iz Slovenije, sledi Avstrija, Nemčija, Hrvaška in Madžarska.
V letu 2014 je družba izredno veliko aktivnosti usmerila v pridobivanje gostov iz
potencialnih tržišč, organiziranih je bilo vrsta dogodkov in akcij ter aktivnosti na dvigu
prepoznavnosti, kulinaričnem področju in posebnih animacijah. Za boljšo
prepoznavnost je družba vložila veliko sredstev in aktivnosti za oglaševanje v dnevnih
in tedenskih časopisih ter revijah v Sloveniji in tujini, s ponudbo je bila prisotna na
sejmu Alpe Adria, na Dunaju, v Grazu, Celovcu, Istri ter na posameznih prireditvah v
Sloveniji. Družba skozi vse leto svojo turistično ponudbo dopolnjuje tudi s ponudbo
organizacije posvetov, konferenc, seminarjev in drugih izobraževanje ter srečanj za
domače in tuje družbe, društva, združenja in druge pravne in fizične osebe (Bisnode IBon, 2015).
Na podlagi podatkov za leto 2014 je podjetje (Bisnode, 2016):
 doseglo za 5,7 mio čistih prihodkov od prodaje (v letu 2013 so ti znašali 5,4 mio
EUR),
 ustvarilo za 89.042 EUR dobička (v letu 2013 ustvarilo 1.871 EUR dobička) in
 v povprečju zaposlovalo 100 delavcev (v letu 2013 je v povprečju zaposlovalo 98
delavcev).
Pred družbo se postavljajo številni izzivi. Na voljo je za sprostitev in rekreacijo 2.000
m2 vodnih površin, od tega 9 zunanjih in 5 notranjih bazenov z wellness centrom ter
hotel z bazenom. Dolgoročni cilj Bioterm Mala Nedelja je postati eno najboljših
slovenskih term in 16. slovensko naravno zdravilišče (Bisnode - IBon, 2015).
Podjetje bo v nadaljnjih letih stremelo k spremembi strukture gostov višjega plačilnega
razreda, zagotavljanju visoke kakovosti storitev, ohranjanju in povečevanju stalnega
števila gostov, doseganju prepoznavnosti destinacije, uveljavitvi blagovne znamke
Bioterme Mala Nedelja ter umestitev na zemljevid evropskih postajališč za avtodome z
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eno najbogatejših dodatnih ponudb. Na tak način želijo doseči 35.500 nočitev, 70%
povprečno zasedenost, 20% povišanje avstrijskih in nemških gostov, 130.000
obiskovalcev v kopališču, 15.000 v savnah, 10% povečanje števila welness storitev,
nočitev avtodomov od otvoritve do konca leta (Bisnode - IBon, 2015).
Bioterme Mala Nedelja so se v letu 2015 primarno osredotočile na pridobivanje gostov,
naslednjih tujih trgov: Avstrija, Nemčija in Hrvaška. V prihodnje je predvideno tudi
pospešeno trženje kongresnega turizma in organizacije dogodkov (Bisnode - IBon,
2015).
Prav tako so Bioterme Mala Nedelja v letu 2015 v akciji Naj kopališče 2015 osvojili 1.
mesto in tako postali Naj kopališče 2015 v kategoriji srednje velikih kopališč v Sloveniji
(Bioterme Mala Nedelja, 2015b).
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3 RAZISKAVA
3.1 Metodologija
Pri nastajanju empiričnega dela magistrske naloge sem uporabila metode osebnega
anketiranja. V hotelu Bioterme Mala Nedelja za namene spremljanja zadovoljstva
gostov uporabljajo vprašalnik, ki je prilagojen za samoanketiranje. Vprašalnik zajema
osnovni in fleksibilni del z odprtimi in zaprtimi tipi vprašanj, ki vključujejo demografske
podatke o gostih, oceno kakovosti storitev in kakovosti elementov ponudbe hotela ter
sklop odprtih vprašanj vezanih na pohvale, mnenja, predloge in pripombe.
Po priročniku Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov sem oblikovala
vprašalnik in ga posredovala hotelu Bioterme Mala Nedelja, da so ga razdelili hotelskih
gostom.
Raziskovalni del naloge zajema analitično obdelavo podatkov iz obeh vprašalnikov ter
primerjavo rezultatov po obeh metodah merjenja zadovoljstva.
3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Raziskovalni problem te magistrske naloge je primerjati dve metodi za merjenje
zadovoljstva gostov, ugotoviti, kakšne so podobnosti ter razlike pri dveh vprašalnikih,
izvedenih v istem hotelu in na osnovi dveh različnih vprašalnikov ugotoviti zadovoljstvo
gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja.
3.1.2 Cilji raziskave
Namen raziskave je, da z znanjem, pridobljenim v času študija, primerjam metodi
zadovoljstva gostov, in sicer na primeru hotela Bioterme Mala Nedelja. Cilj raziskave je
analiza rezultatov na osnovi obeh vprašalnikov ter pojasniti razlike med obema
metodama ter razloge za zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo gostov.
Tako so temeljni cilji raziskave naslednji:






primerjava metod (vprašalnikov) za merjenje zadovoljstva gostov
izvedba, analiza in predstavitev rezultatov empirične raziskave zadovoljstva
gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja,
primerjava rezultatov pri obeh metodah,
potrditev ali zavrnitev oblikovanihhipotez,
na podlagi ugotovitev oblikovati predloge za nadaljnjo merjenje zadovoljstva
gostov v Biotermah Mala Nedelja.
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3.1.3 Hipoteze
V magistrski nalogi sem za namen raziskave zastavila naslednje hipoteze:
H1:

Ocena dejanskega stanja vseh elementov ponudbe hotela, merjenih po
vprašalniku hotela Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja vseh elementov
ponudbe hotela, merjenih po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo.

H11:

Ocena dejanskega stanja namestitve v hotelu, merjene po vprašalniku hotela
Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja namestitve v hotelu, merjene po
vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.

H12:

Ocena dejanskega stanja restavracije v hotelu, merjene po vprašalniku hotela
Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja restavracije v hotelu, merjene po
vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.

H13:

Ocena dejanskega stanja hotelske recepcije, merjene po vprašalniku hotela
Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja hotelske recepcije, merjene po
vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.

H14:

Ocena dejanskega stanja izven penzionske ponudbe v hotelu, merjene po
vprašalniku hotela Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja izven penzionske
ponudbe, merjene po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo.

H15:

Ocena dejanskega stanja bazenskega kompleksa term, merjenega po
vprašalniku hotela Bioterme je enaka oceni dejanskega stanja bazenskega
kompleksa term, merjenega po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo.

H16:

Ocena dejanskega stanja sveta savn, merjenega po vprašalniku hotela Bioterme
je enaka oceni dejanskega stanja sveta savn, merjenega po vprašalniku iz
metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.

H2:

Med pričakovanimi elementi ponudbe hotela in med dejanskim stanjem
elementov ponudbe hotela, merjenimi po vprašalniku hotela Bioterme, obstaja
pozitivna korelacija.

H3:

Med pričakovanimi elementi ponudbe hotela in med dejanskim stanjem
elementov ponudbe hotela, merjenimi po vprašalniku iz metodologije, ki jo je
financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, obstaja pozitivna korelacija.

3.1.4 Omejitve raziskave
Omejitve, ki jih je v raziskavi potrebno upoštevati, se nanašajo na vzorec. Obiskovalci
so bili izbrani v okviru njihovega obiska v mesecu oktobru v letih 2014 in 2015, ko je

36

obisk v termah sicer večji zaradi jesenskih počitnic, vendar kljub temu vzorca nista
velika, ravno tako pa nekaj obiskovalcev ni izpolnilo vseh sklopov vprašalnika.
Splošno omejitev raziskave predstavlja razlika med vprašalniki oziroma med obema
metodama, ki se v nekaterih delih razlikujeta in skladno s tem je težja primerljivost
podatkov. Skladno s tem se postavljene hipoteze v raziskavi nanašajo le na tisti del,
kjer sta vprašalnika identična.
3.1.5 Potek raziskave
Na osnovi Metodologije za stalno spremljanje zadovoljstva turistov, ki je osnovni
priročnik za načrtovanje, izvajanje in nadzor aktivnosti hotelske ponudbe ter ponudbe
turistične destinacije, sem želela ugotoviti zadovoljstvo gostov v hotelu Bioterme Mala
Nedelja. Podatke sem primerjala z rezultati, ki so jih zaposleni v Biotermah Mala
Nedelja pridobili na podlagi svojega izdelanega vprašalnika za ta hotel v mesecu
oktobru 2014 in je predstavljen v prilogi 1. Te podatke sem primerjala z rezultati
ankete, izvedene na podlagi vprašalnika na ravni hotela, sestavljenega po priročniku
Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov, ki ga je izdalo Ministrstvo za
gospodarstvo. Anketa je bila izvedena v hotelu Bioterme Mala Nedelja ravno tako v
mesecu oktobru, leto dni kasneje in sicer leta 2015. Vprašalnik je predstavljen v prilogi
2 in je bil pripravljen tudi v nemškem jeziku, saj poleg domačih gostov, v hotel prihajajo
tudi nemško govoreči gostje. Z zbranimi podatki od koncu podajam priporočila za
merjenje zadovoljstva gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja in s tem priporočila za
nadaljnji razvoj tega turističnega kompleksa.
3.1.6 Sestava vprašalnikov
V hotelu Bioterme Mala Nedelja je hotelski vprašalnik gostom na razpolago v vsaki sobi
in z njim zaposleni in vodstvo pridobivajo povratne informacije o zadovoljstvu gostov.
Tako preko pohval, pritožb in predlogov pridobijo informacije o kakovosti hotelskih
storitev. Hotelski vprašalnik je standardiziran in poenoten za redno in sistematično
merjenje zadovoljstva gostov.
Vprašalnik je prilagojen za samoanketiranje, pri čemer ga je mogoče prilagoditi tudi za
spletno anketiranje ter je sestavljen iz različnih sklopov:





prvi sklop vprašalnika se nanaša na oceno kakovosti posameznih elementov
ponudbe v celotnem kompleksu in opredeljuje primerjavo med pričakovanji in
dejanskim stanjem. Trditve so bile merjene na 5-stopenjski Likertovi lestvici, in
sicer pri pričakovanjih od 1 (nizko pričakovanje) do 5 (visoko pričakovanje) in pri
dejanskem zaznanem stanju od 1 (slabše) do 5 (boljše),
v drugem sklopu sledi strukturirano vprašanje, kjer ima gost že vnaprej
določene odgovore in ki se nanaša na dogajanje pred prihodom gosta v hotel
Bioterme,
tretji sklop se na nanaša zadovoljstvo gosta ter možne izboljšave, pohvale in
pripombe glede ponudbe,
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zadnji sklop vsebuje demografske podatke gosta (spol, starost) in kontaktne
podatke.

Za primerjavo podatkov sem se uporabila vprašalnik za merjenje zadovoljstva na ravni
hotela po priročniku Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov. Pripravila
sem strukturiran vprašalnik, sestavljen iz seznama napisanih trditev, med katerimi so
anketiranci lahko izbirali. Pri nekaterih vprašanjih so anketiranci s pomočjo intervalne
petstopenjske lestvice od 1 do 5, podajali stopnjo svojega strinjanja, pri nekaterih pa
ocenili med pričakovani elementi ponudbe in dejanskim stanjem.Za potrebe raziskave
in zaradi lažje primerjave med podatki so nekatera vprašanja prilagojena vsebini
vprašalnika hotela Bioterm Mala Nedelja. Vprašalnik je razdeljen na naslednje sklope:









prvi sklop vprašalnika se nanaša na demografske podatke obiskovalca hotela –
podatki o spolu, državi bivanja in letnici rojstva,
drugi sklop vprašanj se nanaša na dogajanje pred prihodom obiskovalca v hotel
ter ali je že večkrat obiskal hotel Bioterme Mala Nedelja. Vprašanja so
strukturirana, kar pomeni, da ima gost na razpolago določeno vrsto možnih
odgovorov, kar zahteva pri izpolnjevanju ankete manj časa in anketiranci nanje
lažje odgovorijo. Kljub temu ima vsako področje dodano odprto vprašanje, s
čimer obiskovalcu ponudimo možnost dodatnega odgovora ali pojasnila,
tretji sklop vprašanj se nanaša na splošno podobo hotela Bioterme, oceno
splošne kakovosti hotela ter občutke in dojemanje vrednosti izkušnje. Pri vseh
vprašanjih so obiskovalci ocenjevali elemente po zadovoljstvu z oceno od 1 do
5, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se obiskovalec sploh ne strinja, ocena 5
pa, da se popolnoma strinja. Na osnovi tega anketiranec lahko izrazi stopnjo
strinjanja (ne glede na to, da so vprašanja zaprtega tipa),
četrti sklop se nanaša na splošno zadovoljstvo obiskovalcev in njihovo
nameravano ravnanje v prihodnosti. Tudi pri tem sklopu so obiskovalci
ocenjevali dejavnike po zadovoljstvu z oceno od 1 do 5, pri čemer je ocena 1
pomenila, da se obiskovalec sploh ne strinja oziroma sploh ni zadovoljen, ocena
5 pa, da se popolnoma strinja oziroma je popolnoma zadovoljen. Na podlagi
odgovorov na ta sklop vprašanj, lahko sklepamo o zadovoljstvu in zvestobi
obiskovalcev,
peti sklop zajema vrsto elementov ponudbe hotela in je prilagojen vprašalniku
Bioterm Mala Nedelja, saj zajema naslednje sklope: namestitev v hotelu, oceno
restavracije, recepcije, pestrost izvenpenzionske ponudbe, oceno bazenskih
kompleksov in savn. Sklop je zastavljen glede na Kotlerjevo definicijo
zadovoljstva, kjer navaja, da je zadovoljstvo občutek posameznika, kot rezultat
primerjave med pričakovanji oziroma pomembnostjo nekega izdelka ali storitve
in resnično zaznavo izdelka ali storitve (Kotler 1998, str. 40). Obiskovalci so pri
tem vprašanju najprej ocenili, kako pomemben je določen element za njih ter
nato še ocenili, kako so zaznali ta element v hotelu Bioterme Mala Nedelja.
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3.1.7 Vzorec
Odgovori na vprašanja iz vprašalnika Bioterme Mala Nedelja so bili pridobljeni na
osnovi samoanketiranja, ki je potekalo v mesecu oktobru 2014. Vprašalnik so gostje
prejeli v hotelskih sobah, po izpolnitvi so ga lahko oddali na recepciji ali pustili v sobi.
Ta način anketiranja v najmanjši meri posega v čas, ki ga gost preživi v hotelu, saj se na
ta način lahko sam odloči, kdaj bi namenil čas za odgovarjanje na vprašanja in se tako
bolj posveti posameznemu vprašanju. Z vidika raziskovalca je s tem izključeno
vplivanje na podane odgovore obiskovalca. Vendar pa je s tem tudi povezana nižja
stopnja izpolnjevanja in vračanja vprašalnikov, nižja motiviranost obiskovalcev za
sodelovanje v anketi ter nizka stopnja popolnosti izpolnjenih vprašalnikov. V mesecu
oktobru leta 2014 je tako na vprašalnik Bioterm Mala Nedelja odgovorilo 70
obiskovalcev. Podjetje podatkov še ni obdelalo, zato sem za primerjavo s rezultati iz
leta 2015, podatke naprej analizirala.
Na enak način so bili pridobljeni podatki na osnovi vprašalnika za merjenje zadovoljstva
na ravni hotela po priročniku Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov.
Zaradi primerjave podatkov je bilo v hotelske sobe v oktobru 2015 razdeljenih 70
vprašalnikov in ob koncu meseca so bili vsi izpolnjeni.

3.2 Rezultati raziskave
Pridobljene podatke na osnovi vprašalnika hotela Bioterme Mala Nedelja v oktobru
2014 in vprašalnika v oktobru 2015 po Metodologiji za stalno spremljanje zadovoljstva
turistov, sem analizirala s programom Excel in programskim paketom SPSS. Najprej
sem vse podatke vnesla v program Excel ter jih nato uvozila v programski paket SPSS,
kjer sem podatke statistično analizirala (podrobnejši izpis podatkov in rezultatov iz
programa SPSS je v prilogi 3).
Analitično obdelavo podatkov sem opravila z:
 univariatno metodo, kjer sem analizirala vrednosti posameznih spremenljivk z
aritmetično sredino in standardnim odklonom,
 bivariatno metodo, s katero sem izračunala pomembnost razlike med dvema
spremenljivkama s statističnim t – testom za neodvisna vzorca ter analizirala
povezanost med pojavi (dejanskim in želenim stanjem), pri čemer sem
preizkušala povezanost med kvantitativnimi spremenljivkami in jo prikazala s
pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta.
V nadaljevanju sledi predstavitev rezultatov zadovoljstva obiskovalcev hotela Bioterme
Mala Nedelja po obeh metodah. Zaradi lažje sledljivosti in predstave, so ob vsakem
poglavju predstavljeni podatki iz obeh metod, najprej rezultati vprašalnika Bioterme
Mala Nedelja iz oktobra 2014 (v nadaljevanju: Vprašalnik Bioterme), nato pa rezultati
vprašalnika iz metodologije za stalno spremljanje zadovoljstva turistov Ministrstva za
gospodarstvo iz oktobra 2015 (v nadaljevanju: Vprašalnik MG) ter povzete ključne
stične točke ter razhajanja.
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3.2.1 Demografske značilnosti obiskovalcev
Iz Tabela 1 izhaja, da je bilo v oktobru 2014 v hotelu Bioterme Mala Nedelja večina
gostov iz Slovenije in sicer 94%. Preostalo minimalno število predstavljajo gostje iz
Avstrije. Pri vseh rezultatih je potrebno upoštevati, da ne gre za vse goste hotela v tem
obdobju, ampak le tiste, ki so izpolnili vprašalnik.
Tabela 1: Spolna struktura in država bivanja gostov - vprašalnik Bioterme
država
Slovenija
Avstrija
Skupaj

spol
moški ženski
30
36
2
2
32
38

skupaj
66
4
70

delež v
%
94%
6%
100%

Kot prikazuje Tabela 2 je bila v oktobru 2015 v hotelu Bioterme Mala Nedelja struktura
gostov zelo podobna kot v leto dni prej. Gostje so bili le iz Slovenije in Avstrije, pri
čemer pa je v tem letu bilo nekaj več nemško govorečih gostov (10%). Večina gostov je
bila iz Slovenije, tako kot leta 2014, in sicer 90%.
Tabela 2: Spolna struktura in država bivanja gostov - vprašalnik MG
država
Slovenija
Avstrija
Skupaj

spol
moški
ženski
23
40
4
3
27
43

skupaj
63
7
70

delež v
%
90%
10%
100%

Tabela 3 prikazuje strukturo anketirancev po spolu v oktobru 2014 in v oktobru 2015,
torej merjeno po obeh vprašalnikih. Iz rezultatov ugotavljam, da je v obeh letih bilo več
gostij kot gostov, pri čemer nekoliko več v oktobru 2014, kjer je bilo kar 61% gostov
ženskega spola. Merjeno s vprašalnikom MG v letu 2015 so v hotelu Bioterme Mala
Nedelja ravno tako prevladovale ženske, ki so predstavljale nekaj manj kot 55%
zasedenosti hotela. Odstotek moških v oktobru 2014 je bil 39%, ki je v oktobru 2015
narasel in znašal 46%.
Tabela 3: Spolna struktura gostov v odstotkih - vprašalnik Bioterme in vprašalnik MG
Država
Vprašalnik Bioterme (v %)
Vprašalnik MG (v %)

Spol
moški
39%
46%

Skupaj
ženski
61%
54%

100%
100%

V nadaljevanju predstavljam starostno strukturo gostov v obeh opazovanih obdobjih.
Tabela 4 prikazuje starostno strukturo gostov v hotelu Bioterme v oktobru 2014 v
primerjavi s starostno strukturo gostov v oktobru 2015. Vprašanje v okviru vprašalnika
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Bioterme je bilo zastavljeno tako, da je anketiranec vpisal svojo starost, medtem, ko je
bilo pri vprašalniku MG vprašanje zastavljeno tako, da je anketiranec vpisal letnico
svojega rojstva. V tabelah so podatki prikazani po enakem sistemu in sicer glede na
leta. Na vprašanje v oktobru 2014 je odgovorilo le 47 anketirancev, to pomeni, da je
manjkajočih 23 odgovorov. V tem vzorcu prevladujejo gostje v starostnem razredu od
46 do 55 let (32%). V enakem odstotku (19%) sledijo gostje, ki so zajeti v starostnem
razredu eno desetletje nižje (od 36 do 45 let) in gostje, ki so zajeti v starostnem
razredu eno desetletje višje (od 56 - 65 let). V oktobru 2014 je bilo najmanj gostov,
starih do 25 let. V oktobru 2015 je na vprašanje o starosti v okviru vprašalnika MG
odgovorilo vseh 70 gostov. Ugotavljam, da so tudi v tem letu prevladovali gostje v
enakem starostnem razredu kot v letu 2014, in v enakem zaporedju si sledijo drugi
starostni razredi glede na število gostov. V oktobru 2015 je bil najmanjši delež gostov v
starostnem obdobju od 15 do 25 let.
Tabela 4: Starostna struktura gostov v odstotkih - vprašalnik Bioterme in vprašalnik MG
Starostna skupina

do 14 let
15 - 25 let
26 - 35 let
36 - 45 let
46 - 55 let
56 - 65 let
nad 66 let

Vprašalnik Bioterme
N=47
število
delež v %
1
2%
1
2%
5
11%
9
19%
15
32%
9
19%
7
15%

Vprašalnik MG
N=70
število
delež v %
4
6%
3
4%
5
7%
15
21%
16
23%
14
20%
13
19%

Slika 12: Starostna struktura anketiranih - vprašalnik Bioterme in vprašalnik MG
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
do 14 let 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55let 56 - 65 let nad 66 let
2014
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2015

Iz navedenega ugotavljam, da je populacija obiska hotela Biotermah Mala Nedelja v
obeh opazovanih obdobjih zelo podobna, saj v obeh vzorcih prevladujejo ženske, ravno
tako je večina gostov domačih, starost obiskovalcev pa je pri obeh vzorcih v 60% več
kot 46 let (pri čemer pa je potrebno upoštevati manjši vzorec iz oktobra 2014).
Pri primerjavi obeh vprašalnikov ugotavljam, da so anketiranci demografske podatke v
vprašalniku Bioterme izpolnjevali na koncu vprašalnika, ko so že odgovorili na vsa
vprašanja, ki se nanašajo na bivanje v hotelu. Tako so tudi podatki o starosti v tem
vprašalniku zajeti na koncu. Nasprotno pa vprašalnik MG vsebuje demografske
podatke na začetku, torej preden se anketiranci posvetijo vsebinskim vprašanjem.
Glede na pridobljene podatke ugotavljam, da podatka o starosti v vprašalniku
Bioterme iz oktobra 2014 ni izpolnilo kar 23 gostov (od sedemdesetih), kar znaša 33%
manjkajočih odgovorov o starosti. Nasprotno sem iz vprašalnika MG, ki so ga
izpolnjevali gostje v oktobru 2015, pridobila vse podatke o starosti. Iz navedenega
lahko sklepam, da so na začetku vprašalnika anketiranci še bolj pripravljeni sodelovati
in natančno izpolnjujejo vprašalnik, v kolikor pa so podatki o njih samih ob koncu
vprašalnika, pa sem jim morebiti več ne zdi tako pomembno izpolnjevati. Ugotavljam,
da je za pridobitev odgovorov o starosti, primernejši vprašalnik MG, saj so v tem
primeru bili pridobljeni vsi podatki. Ravno tako lahko sklepam, da je za anketiranca
lažje, da so na začetku vprašalnika zastavljena bolj osnovna in preprostejša vprašanja,
ali pa je pomembno, da je vprašanje zastavljeno kot zapis letnice rojstva in ne kot
starost, saj so v prvem primeru bili pridobljeni vsi odgovori.
3.2.2 Dogajanje vezano na prihod gostov v hotel Bioterme Mala Nedelja
Drugi sklop vprašanj je v vprašalniku MG vezan na prihod gostov v hotel Bioterme Mala
Nedelja, ki v okviru tega sklopa zajema štiri vprašanja, medtem ko vprašalnik Bioterme
glede odločitve za prihod gostov, zajema le eno vprašanje. Analize vseh petih vprašanj
iz obeh vprašalnikov so predstavljene v nadaljevanju.
Sklop 1: Način prihoda v hotel:
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Kako ste pripotovali v hotel?«

Iz spodnje tabele (Tabela 5) je razvidno, da je večina gostov prispela v hotel Bioterme
Mala Nedelja z osebnim avtomobilom (96%), preostali pa z avtobusom. Na to
vprašanje so odgovorili vsi anketiranci.
Tabela 5: Način prihoda v hotel - vprašalnik MG
Kako ste pripotovali v hotel?
Z osebnim avtomobilom.
Z avtobusom.
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število
67
3

delež
96%
4%

Vprašalnik Bioterme tega vprašanja ne zajema, zato podatkov za oktober 2014 ni na
voljo. Skladno s tem, vprašalnika v tem delu nista primerljiva.
Sklop 2: Dejavniki odločitve za izbor hotela:
Vprašalnik Leto Vprašanje
MG

2015 »Kako ste izvedeli za hotel Bioterme Mala Nedelja?«

Bioterme

2014 »Kaj je vplivalo na vašo odločitev, da ste se odločili bivati pri nas?«

V obeh vprašalnikih so imeli gostje na razpolago različne trditve in nekatere med njimi
je mogoče med seboj primerjati. Pri obeh vprašalnikih so lahko gostje izbrali več
možnih odgovorov.
V vprašalniku Bioterme (podatke prikazuje Tabela 6) so gostje imeli na voljo več
različnih trditev glede virov informacij o hotelu oziroma kaj je vplivalo na njihovo
odločitev za bivanje v tem hotelu (gostje so lahko izbrali več odgovorov). Največ gostov
se je za bivanje v hotelu odločilo po priporočilu znancev in sicer 31%. Tej odločitvi
sledijo odločitve zaradi drugih informacij (30%), kjer do gostje najpogosteje navedli, da
je na odločitev vplival ugodni nakup preko spletne prodaje, prejet darilni bon, obisk iz
radovednosti ter zaradi prijetnih izkušenj v preteklosti, torej sklepam, da so se vrnili
kot stari gostje. Z nekaj nižjim odstotkom sledijo gostje, ki so za ta hotel izvedeli na
internetu in se tako odločili za obisk (28%), najmanj pa se jih je odločilo zaradi drugih
sredstev javnega obveščanja (3%).
Tabela 6: Prikaz absolutnih in relativnih frekvenc gostov glede na vire informacij o
hotelu – vprašalnik Bioterme
Dejavniki
Priporočila znancev
Ostalo
Internet
Turistična agencija
Sredstva javnega obveščanja
Poslovno

število
23
22
21
6
2
0

delež v %
31%
30%
28%
8%
3%
0%

V vprašalniku MG so imeli gostje na voljo več različnih trditev kot pri vprašalniku
Bioterme in jih lahko tudi več izbrali. Kot prikazuje Tabela 7 je največ gostov
informacije o tem hotelu pridobilo od prijateljev in sorodnikov in sicer kar 33%. Temu
sledi odgovor, da so gostje hotel že poznali (26%) in da so informacije našli na
internetu (22%). Manj jih je za hotel izvedelo iz medijev (11%) in v turistični agenciji
(6%).
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Iz navedenega lahko sklepam, da je v obeh obdobjih na odločitev o obisku tega hotela,
prevladovalo priporočilo sorodnikov in znancev, kar pomeni, da so pretekli gostje bili
zadovoljni s kakovostjo storitev in jo tako priporočili naprej.
Tabela 7: Prikaz absolutnih in relativnih frekvenc gostov glede na vire informacij o
hotelu – vprašalnik MG
Trditev
Od prijateljev in sorodnikov
Hotel sem že poznal/a
Na internetu
Iz medijev
V potovalni agenciji
Je bil vključen v aranžma/turistični paket
Drugo
Iz knjig in vodnikov
Na sejmih in razstavah

število
31
24
21
10
6
1
1
0
0

delež v %
33%
26%
22%
11%
6%
1%
1%
0%
0%

Sklop 3: Predhodno število obiskov hotela:
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Je to vaš prvi obisk hotela?«

Skupno je na to vprašanje odgovorilo vseh 70 gostov (
Tabela 8), od tega jih je nekaj več kot 54% bilo v oktobru 2015 prvič v tem hotelu. Nižji
odstotek (46%) prestavljajo gostje povratniki. Na osnovi rezultatov lahko sklepam, da
je bilo vsaj 46% gostov tako zadovoljnih s storitvami, da so se ponovno vrnili v ta hotel,
in sicer v povprečju 2,5 krat.
Tabela 8: Prikaz predhodnih izkušenj gostov s hotelom - vprašalnik MG
Vsebinska kategorija število delež v %
Hotel je v preteklosti že obiskalo
32
46%
Povprečno število predhodnih obiskov
2,5
Sklop 4: Razlogi za obisk hotela:
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Kateri so glavni razlogi, da ste obiskali ta hotel?«

Na zadnje vprašanje v okviru vsebinskega sklopa vprašalnika MG, vezanega na
dogajanje pred prihodom v hotel, so odgovorili vsi gostje (možnih je več odgovorov Tabela 9). Raziskava je pokazala, da je več kot 63% gostov hotel Bioterme Mala Nedelja
v oktobru 2015 obiskalo zaradi počitka in sprostitve. 14% odstotkov gostov je pod
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drugo naštelo obisk hotela zaradi kopanja, zaradi nečesa novega, ker še niso bili ter
zato, ker so prejeli obisk hotela kot darilo. Manjše število gostov navaja, da so hotel
obiskali zaradi zdravja (12), športa in rekreacije (6%) ter zabave (3%) in obiska
sorodnikov (3%).
Tabela 9: Prikaz razlogov za obisk hotela- vprašalnik MG
Trditev
Počitek in sprostitev
Drugo
Zdravje
Šport in rekreacija
Zabava
Obisk sorodnikov in prijateljev
Poslovni razlogi
Konferenca, kongres, seminar, druge oblike izobraževanja
Kultura
Verski razlogi

54
12
10
5
3
2
0
0
0
0

delež v %
63%
14%
12%
6%
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Na osnovi vprašanj, vezanih na dogajanje pred prihodom v hotel, ugotavljam, da v
kolikor zaposleni in vodstvo hotela želijo pridobiti več podatkov o tem, zakaj so se
gostje odločili za obisk njihovega hotela, bi bilo potrebno uporabiti vprašanja iz
vprašalnika MG.
3.2.3 Dogajanje v hotelu Bioterme Mala Nedelja
Tretji sklop vprašanj v vprašalniku MG je bil namenjen ugotavljanju tega, kar se je
zgodilo od trenutka, ko je gost prispel v hotel. Sklop zajema 3 vprašanja, ki so zajeta le
vprašalniku MG, vprašalnik Bioterme namreč vprašanj na temo splošne podobe o
hotelu in splošne kakovosti ter vprašanj o občutkih in dojemanju vrednosti izkušnje, ne
zajema. Skladno s tem so v podpoglavju predstavljeni le rezultati vprašalnika MG.
Stališča anketirancev v vprašalniku MG v zvezi z dogajanjem v hotelu merimo s
pomočjo trditev, kjer anketiranec na lestvici od »1 – se sploh ne strinjam« do »5 –
popolnoma se strinjam« označi, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinja ali ne
strinja. V nadaljevalnih tabelah je prikazana aritmetična sredina vrednosti odgovorov
za posamezne merjene spremenljivke in pripadajoči konstrukt. Vrednost konstrukta je
izračunan za vsakega anketiranca posebej (povprečje posameznih ocen), z
upoštevanjem le tistih anketirancev, ki pri nobeni od merjenih spremenljivk nimajo
manjkajoče vrednosti (manjkajočega odgovora). Vrednost posameznega konstrukta za
vzorec je izračunan kot povprečje za vse anketirance (MG, 2007, str. 31).
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Sklop 5: Splošna podoba hotela
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Navedene so trditve o splošni podobi hotela Bioterme. Na lestvici
za vsako od njih označite, v kolikšni meri se z njo strinjate »1«
pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, »5« pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjate«.

Kakšno splošno podobo si je gost ustvaril o hotelu Bioterme Mala Nedelja v oktobru
2015 sem želela ugotoviti s sklopom petih trditev, kot prikazuje Tabela 10. Prikazane so
aritmetične sredine za posamezne elemente splošnega vtisa o hotelu Bioterme Mala
Nedelja.
Iz predstavljenih rezultatov (Tabela 10) je razvidno, da so bili obiskovalci v mesecu
oktobru 2015 s splošno podobo hotela Bioterme Mala Nedelja zadovoljni. Ocenili so jo
s povprečno oceno 4,43, kar kaže na visoko povprečno stopnjo strinjanja s trditvami.
Aritmetične sredine vseh trditev so nad oceno 4, pri čemer je najvišjo aritmetično
sredino 4,64, dosegla trditev »V hotelu so prijazni do gostov«, najnižjo, 4,09, pa trditev
»Ta hotel je nekaj posebnega.« Pri vsaki trditvi sem izračunala še standardni odklon, ki
pokaže kako so razpršene vrednosti pri posameznih trditvah. Največji standardni
odklon je pri trditvi »Ta hotel je nekaj posebnega.« in sicer 0,85, kar kaže na največjo
razpršenost enot oziroma razporejenost v velikem obsegu okoli aritmetične sredine za
to trditev.
Tabela 10: Prikaz aritmetičnih sredin, ki se nanašajo na splošno podobo hotela vprašalnik MG
Trditev

N

Menim, da ima večina ljudi o tem hotelu dobro mnenje.
V hotelu so prijazni do gostov.
Ta hotel je nekaj posebnega.
Zdi se mi, da je ta hotel zelo priljubljen.
V tem hotelu postavljajo gosta na prvo mesto.
Splošna podoba hotela

68
70
68
69
70
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aritmetična
sredina
4,50
4,64
4,09
4,23
4,51
4,43

standardni
odklon
0,611
0,638
0,859
0,667
0,737
0,51869

Sklop 6: Splošna kakovost ponudbe hotela:
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Ocenite splošno kakovost ponudbe hotela na lestvici od 1 do 5,
kjer pomeni »1« - kakovost ponudbe je zelo nizka; in »5« - kakovost
ponudbe je zelo visoka?«

Tabela 11 celovito zajema splošno kakovost ponudbe in storitev hotela, kar bo v
nadaljevanju razdelano z merili oziroma posameznimi elementi. Gostje hotela (vsi so
odgovorili na to vprašanje) so izrazili strinjanje s trditvijo, da je splošna kakovost
ponudbe hotela visoka, saj je aritmetična sredina 4,46. Tako visoka ocena je lahko
potrditev za vodstvo hotela, da opravlja dobro delo, kar pa ne pomeni, da ni prostora
za razvoj in izboljšave.
Tabela 11: Splošna kakovost ponudbe hotela – vprašalnik MG
Vprašanje

N

Kakšna je splošna kakovost ponudbe našega hotela?

aritmetična standardni
sredina
odklon
70
4,46
0,630

Sklop 7: Izkušnje v hotelu - čustvena in razumska komponenta
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Ta del vprašalnika se nanaša na vaše občutke in dojemanje
vrednosti izkušnje v tem hotelu. Za vsako od naslednjih trditev
ocenite, v kolikšni meri se z njo strinjate. »1« pomeni, da se z njo
sploh ne strinjate, »5« pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate.«

Tabela 12 zajema štiri trditve v paleti od razumske (koristnost bivanja) do čustvene
komponente (počutje) v zvezi z bivanjem v hotelu. Iz rezultatov je razvidno, da so bili
gostje v mesecu oktobru 2015 z bivanjem v hotelu Bioterme Mala Nedelja zadovoljni,
saj so aritmetične sredine vseh trditev nad oceno 4, pri čemer je najvišjo aritmetično
sredino, 4,67, dosegla trditev »V tem hotelu se počutim dobro.«
Posebej sem izračunala vrednost konstrukta »Vrednost obiska« za razumsko
komponento in za čustveno komponento, vsaka je bila merjena z dvema pripadajočima
merjenima trditvama. Vrednost konstrukta sem izračunala za vsakega anketiranca
posebej (povprečje posameznih ocen), pri čemer sem upoštevala le tiste anketirance,
ki pri nobeni od merjenih spremenljivk nimajo manjkajoče vrednosti (manjkajočega
odgovora). Vrednost posameznega konstrukta za vzorec je izračunan kot povprečje za
vse anketirance.
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Z analizo lahko potrdim, da so gostje bivanje v hotelu ocenili z visoko vrednostjo, saj
sta obe komponenti višji od 4, pri čemer je čustvena komponenta vrednosti zaznana
kot višja (4,61), kar pomeni, da so se gostje počutili zelo dobro in so veseli, da so se
odločili za prihod v ta hotel, razumska komponenta vrednosti pa znaša 4,37 in je bilo
bivanje v hotelu zaznano kot zelo koristno. Standardni odkloni pri vseh trditvah so si
podobni, pri čemer je najmanjši standardni odklon pri trditvi »V tem hotelu se dobro
počutim«, kar predstavlja pri gostovih izkušnjah v hotelu največjo koncentracijo
statističnih enot okoli aritmetične sredine pri tej trditvi.
Tabela 12: Prikaz vrednotenja gostovih izkušenj v hotelu – vprašalnik MG
Trditve

N

Bivanje v tem hotelu je bilo v celoti gledano zame zelo
koristno.
Bivanje v tem hotelu je vredno vsakega plačanega eura.
Razumska komponenta vrednosti
V tem hotelu se počutim dobro.
Vesel/a sem, da sem se odločil/a za prihod v ta hotel.
Čustvena komponenta vrednosti

aritmetična standardni
sredina
odklon
68
4,44
0,655
69
70
69

4,29
4,37
4,67
4,54
4,61

0,665
0,59612
0,503
0,608
0,47643

3.2.4 Zadovoljstvo obiskovalcev in njihovo nameravano ravnanje v prihodnosti
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na zadovoljstvo gostov in njihovo nameravano
ravnanje v prihodnosti, torej zajema tudi zvestobo. To vsebino pokriva tudi vprašalnik
Bioterme in sicer z odprtimi tipi vprašanj glede izražanja pohval, nezadovoljstva,
predlogov in pripomb, vprašalnik MG pa v okviru tega sklopa zajema dve vprašanji z
več trditvami.

Tabela 13 in Tabela 14 prikazujeta odgovore na vprašanje in trditvi, s katerimi sem
preverjala splošno zadovoljstvo z bivanjem v hotelu Bioterme Mala Nedelja v
vprašalniku MG ter odgovor na vprašanje iz vprašalnika Bioterme. Spodnja tabela
zajema sestavine splošnega zadovoljstva gosta, zadovoljstvo z odločitvijo za ta hotel ter
zadovoljstvo glede pričakovanja gosta iz vprašalnika MG. Pri izračunu vrednosti
konstrukta »Zadovoljstvo« sem upoštevala vse tri trditve. Raziskava zadovoljstva je
pokazala, da je celoten konstrukt ocenjen z aritmetično sredino 4,45. Ravno tako
ugotavljam, da so gostje na splošno zelo zadovoljni z obiskom v hotelu Bioterme Mala
Nedelja, saj je aritmetična sredina kar 4,64. Najslabšo oceno v konstruktu
»Zadovoljstvo« je dobila trditev »Obisk tega hotela je presegel moja pričakovanja« in
sicer z aritmetično sredino 4,17. Ravno tako je pri tej trditvi izračunan največji
standardni odklon (0,804), kar pomeni, da so si pri tej trditvi bili gostje v hotelu
najmanj enotni, saj je razpršenost enot največja.
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Tabela 13: Zadovoljstvo gosta z bivanjem v hotelu – vprašalnik MG
Trditve

N

Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z obiskom v našem
hotelu?
Zadovoljen/zadovoljna sem, da sem se odločil /a) za obisk
tega hotela.
Obisk tega hotela je presegel moja pričakovanja.
Zadovoljstvo

70

aritmetična standardni
sredina
odklon
4,64
0,566

70

4,53

0,631

69

4,17
4,45

0,804
0,53922

V nasprotju z zgoraj navedenimi sklopi, vprašalnik Bioterme obsega odprto vsebinsko
vprašanje glede nezadovoljstva in sicer gostje v oktobru 2014 so v vprašalniku imeli
možnost navesti ali so bili s čim nezadovoljni in tako dejansko izpostaviti primer
nezadovoljstva. Nezadovoljstvo se namreč izraža s pritožbami in Tabela 14 prikazuje,
da je nezadovoljstvo izrazilo 27% gostov. Med najpogostejšimi primeri sta navedeni
dve vrste nezadovoljstva, in sicer hrana (slaba izbira, mrzla, neumito sadje) ter oprema
v hotelu (težki stoli, zlomljena vrata, slabe luči, mehki jogiji). 73% gostov ni imelo
pritožb na bivanje v hotelu.
Tabela 14: Nezadovoljstvo gostov - vprašalnik Bioterme
Nezadovoljstvo
DA
NE

število
19
51

delež v %
27 %
73%

Sklop 9: Pohvale
Vprašalnik Leto
Bioterme

Vprašanje

2014 »Ali želite koga izmed naših zaposlenih ali katero izmed naših
storitev posebej pohvaliti?«

Na to odprto vprašanje je odgovorilo 63% gostov hotela Bioterme v oktobru 2014
(Tabela 15), ki so podali pohvale predvsem zaposlenim (50% gostov) in sicer naštevajo
vse zaposlene ter zaposlene na recepciji. Med storitvami so gostje pohvalili predvsem
recepcijo in masaže. 24% gostov je pohvalilo tako osebje kot storitve.
Tabela 15: Pohvale gostov - vprašalnik Bioterme
Pohvale
DA
 le zaposlenim
 le storitvam
 zaposlenim in storitvam
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38
19
10
9

delež v %
63
50
26
24

NE

32

37

Sklop 10: Predlogi:
Vprašalnik Leto
Bioterme

Vprašanje

2014 »Vaši predlogi in pripombe«

Na odprto vprašanje je odgovorilo 49% gostov (Tabela 16), ki so kot predloge in
pripombe večinoma navajali:
 popestriti dogajanje v okolici,
 urediti sprehajalne poti z zemljevidom, ureditev lokalnih in kolesarskih poti,
povezava s kmečkimi turizmi, vinskimi kletmi, muzeji
 obogatiti animacijski program, manjkajo tobogani,
 več hrane za vegetarijance in več sladic.
Predlogi gostov načeloma služijo kot predlogi za morebitne izboljšave. Ti predlogi so
lahko v veliko pomoč vodstvu podjetja pri nadaljnjih izboljšavah in nadgradnji storitev v
hotelu.
Tabela 16: Predlogi gostov - vprašalnik Bioterme
Predlogi in pripombe
DA
NE

število
34
36

delež v %
49
51

Sklop 11: Zvestoba:
Vprašalnik Leto
MG

Vprašanje

2015 »Za naslednje trditve navedite, v kolikšni meri se z njimi strinjate
(»1« – sploh se nestrinjam, »5« – popolnoma se strinjam): Obisk v
tem hotelu bom priporočil/a svojim prijateljem in znancem ter V ta
hotel se bom še vrnil/a«.

Zadnje vprašanje v vprašalniku MG (vprašalnik Bioterme tega ne vsebuje), vsebuje dve
trditvi ki skupaj sestavljata konstrukt »Zvestoba« in sicer možnost vrnitve v ta hotel in
priporočanje hotela prijateljem in znancem.
Tabela 17 prikazuje, da tudi v tem primeru odgovori pri obeh trditvah presegajo
aritmetično sredino 4, pri čemer je bolje ocenjena trditev »Obisk v tem hotelu bom
priporočil/a svojim prijateljem in znancem«, in sicer je aritmetična sredina 4,46, slabše
ocenjena pa trditev, da se bodo gostje v ta hotel še vrnili (aritmetična sredina 4,38).
Vrednost za celoten konstrukt »Zvestoba« je 4,41. Standardni odklon je nižji pri višje
ocenjeni trditvi (0,65), kar pomeni, da so si gostje bili pri tej trditvi bolj enotni, saj je
koncentracija statističnih enot okoli aritmetične sredine višja.
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Tabela 17: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za posamezne elemente
konstrukta »Zvestoba« - vprašalnik MG
Ravnanje gosta v prihodnosti

N

V ta hotel se bom še vrnil/a.
Obisk v tem hotelu bom priporočil/a svojim prijateljem in
znancem.
Zvestoba

69
70

aritmetična standardni
sredina
odklon
4,38
0,859
4,46
0,652
4,41

0,70688

3.2.5 Elementi ponudbe hotela Bioterme
Zadnji sklop vprašanj se v obeh vprašalnikih navezuje na ocenjevanje kakovosti
posameznega elementa ponudbe in sicer: namestitev v hotelu, restavracija hotela,
recepcija hotela, izvenpenzionska ponudba v hotelu, bazenski kompleks term in svet
savn. Te elemente kakovosti so gostje ocenjevali tako v vprašalniku Bioterme (v
oktobru 2014) in v vprašalniku MG (v oktobru 2015), in sicer na dva načina.
V vprašalniku Bioterme so gostje najprej podali pričakovanja o posameznih navedenih
elementih ponudbe, nato pa še njihovo dejansko doživetje za posamezen element. Pri
pričakovanjih so izbirali so na lestvici med trditvami od »1 - nizka« do »5 - visoka.«
Dejansko doživetje za posamezen element so gostje izbirali na lestvici med trditvami
»1 - slabše« do »5 - boljše«.
Podobno so gostje v vprašalniku MG najprej ocenili, kako pomemben je za njih
posamezen element, ko na splošno izbirajo hotel. Izbirali so med trditvami od »1 –
povsem nepomemben« do »5 – izjemno pomemben.« Nato so še za vsakega od
elementov ocenili, v kolikšni meri se strinjajo s tem, da je navedeni element v hotelu
Bioterme dober oz. slab, na lestvici od »1 – zelo slab« do »5 – zelo dober«.
Ocena elementov ponudbe hotela Bioterma na osnovi raziskave je podana v
naslednjem podpoglavju, kjer so opredeljene in preverjene tudi hipoteze in
podhipoteze v tej magistrski nalogi.
3.2.6 Preverjanje hipotez
V nadaljevanju magistrske naloge se osredotočam na potrditev oziroma zavrnitev
postavljenih hipotez, ki se nanašajo na zadovoljstvo s posameznimi elementi ponudbe,
saj sta v tem delu vprašalnika identična.
Najprej sem zadovoljstvo s posameznimi elementi ponudbe preverila za vsak sklop
posebej, nato pa tudi za celotno ponudbo. Postavila sem hipotezo, da se ocena
dejanskega stanja vseh elementov v hotelu, merjenih po obeh vprašalnikih, ne razlikuje.
Prav tako sem v okviru te hipoteze postavila še podhipoteze, posebej za vsak sklop
elementa ponudbe. Hipotezo in podhipoteze sem preverjala s pomočjo izračuna
aritmetičnih sredin in z izračunom t-testa za neodvisna vzorca (Independent Samples
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Test), izvedenim s programom SPSS.


Namestitev v hotelu:

Najprej sem preverjala podhipotezo, da sta oceni dejanskega stanja za prvi element
ponudbe (namestitev v hotelu) enaki po obeh metodah, torej vprašalniku Bioterme in
vprašalniku MG.
V spodnji tabeli (
Tabela 18) so izračunane aritmetične sredine dejanskega stanja za element namestitve
v hotelu Bioterme po obeh vprašalnikih in sicer primerjava med oktobrom 2014 in
oktobrom 2015. Vse aritmetične sredine v okviru tega elementa so nad 4, kar pomeni,
da so gostje zadovoljni z namestitvijo v hotelu.
Gostje v oktobru 2014 so najvišjo oceno pripisali komuniciranju in prijaznosti osebja
(aritmetična sredina 4,84), kar velja tudi za goste v oktobru 2015, njihova ocena je sicer
malo nižja (aritmetična sredina 4,65), a še vedno najvišja med navedenimi trditvami.
Gostje so bili tudi soglasni glede najnižje ocene, in sicer so jo namenili urejenosti
okolice. Gostje v oktobru 2014 so urejenost okolice ocenili z aritmetično sredino 4,36, v
oktobru 2015 pa znaša aritmetična sredina za to trditev 4,28. Ugotavljam, da
aritmetična sredina za konstrukt »Namestitev v hotelu« pri vprašalniku Bioterme znaša
4,66, pri vprašalniku MG pa znaša 4,43.
Primerjavo obeh dejanskih stanj za konstrukt »Namestitev v hotelu« sem opravila t testom (
Tabela 18 - podrobneje v prilogi 3), s katerim sem ugotavljala statistično značilnost
razlik med povprečnima vrednostnima. Naprej sem izračunala t-test za posamezno
trditev, s katerim sem ugotovila, da med povprečnimi vrednostmi za trditvi »urejenost
in udobje hotela« ter »urejenost okolice« statistična razlika ne obstaja, saj je vrednost
višja od p=0,05. Za trditve »čistoča prostorov«, »komuniciranje in prijaznost osebja« ter
»hitrost reševanja zahtev« obstaja statistična razlika med spremenljivkami, saj je
p<0,05.
Izračun za celoten konstrukt »Namestitev v hotelu« potrjuje, da med spremenljivkama
obstaja statistična razlika, saj je nižja od p=0,05, kar pomeni, da je razlika med
aritmetičnima sredinama taka, da jo lahko z vzorca posplošim na celotno populacijo.
S predstavljenimi podatki analize zavrnem prvo podhipotezo H11: Ocena dejanskega
stanja namestitve v hotelu, merjene po vprašalniku hotela Bioterme je enaka oceni
dejanskega stanja namestitve v hotelu, merjene po vprašalniku iz metodologije, ki jo je
financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.
Tabela 18: Element ponudbe: Namestitev v hotelu - primerjava dejanskega stanja
(aritmetične sredine in t - test)
dejansko stanje
Trditev
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
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urejenost in udobje
hotela
t-test - Sig (2- tailed)
čistoča prostorov
t-test - Sig (2- tailed)
urejenost okolice
t-test - Sig (2- tailed)
komuniciranje in
prijaznost osebja
t-test - Sig (2- tailed)
hitrost reševanja
zahtev
t-test - Sig (2- tailed)
namestitev v hotelu
t-test - Sig (2- tailed)



N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

N

aritmetična
sredina

standardni
odklon

69

4,67

0,586

68

4,51

0,635

4,46

0,656

4,22

0,895

4,65

0,540

4,42

0,730

4,43

0,572

69

4,71

69

4,36

67

4,84

0,148
0,571
68
0,017
0,747
68
0,316
0,480

68
0,034

63

4,79

0,481

4,66

64
0,001

0,436
0,014

Restavracija v hotelu:

Nadaljevala sem s preizkušanjem in potrjevanjem podhipoteze, da sta oceni dejanskega
stanja restavracije v hotelu, merjeni po obeh metodah, enaki (
Tabela 19). Gostje so z restavracijo v hotelu Bioterme zelo zadovoljni, saj so vse ocene
pri navedenih elementih ponudbe v restavraciji nad vrednostjo 4,30. V oktobru 2014 so
gostje kot najvišje ocenili »čistočo« v restavraciji (aritmetična sredina 4,78), v oktobru
2015 pa »hitrost in kakovost postrežbe« (4,57). V obeh časovnih obdobjih so gostje
zaznali kot najslabši element v restavraciji, »izbor in kakovost hrane« (in sicer oktobra
2014 je aritmetična sredina 4,39 ter oktobra 2015 je aritmetična sredina 4,36).
Ponovno sem za posamezno trditev izračunala t-teste in ugotovila, da za trditvi »izbor
in kakovost hrane« in »hitrost in kakovost hrane« med povprečnima vrednostnima
statistična razlika ne obstaja, saj je vrednost višja od p=0,05. Za trditvi »čistoča« ter
»ambient in udobje« je razlika med povprečnima vrednostnima statistično značilna
(stopnja značilnosti je nižja od p=0,05).
Skupna aritmetična sredina za konstrukt »Restavracija« pri vprašalniku Bioterme znaša
4,65, pri vprašalniku MG pa je tudi tukaj nekoliko nižja in znaša 4,46. Z izračunanim t testom (
Tabela 19 - podrobneje v prilogi 3) ugotavljam značilnost razlik med povprečnima
vrednostnima za celoten konstrukt »Restavracija«, ki je v tem primeru p=0,028.
Rezultat nam pove, da je razlika med dejanskima stanjema za konstrukt »Restavracija«
statistično značilna, saj je stopnja značilnosti nižja od p=0,05 in rezultat na nivoju
vzorca lahko posplošim na nivo populacije.
Z analizo pridem do sklepa, da ocena dejanskega stanja restavracije v hotelu, merjena
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po vprašalniku hotela Bioterme, ni enaka oceni dejanskega stanja restavracije v hotelu,
merjeni po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo,
zato zavrnemo tudi podhipotezo H12.
Tabela 19: Element ponudbe: Restavracija - primerjava dejanskega stanja (aritmetične
sredine in t - test)
Trditev

izbor in kakovost
hrane
t-test - Sig (2- tailed)
čistoča
t-test - Sig (2- tailed)
ambient in udobje
t-test - Sig (2- tailed)
hitrost in kakovost
postrežbe
t-test - Sig (2- tailed)
restavracija
t-test - Sig (2- tailed)


dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetična standardni
N aritmetična standardni
sredina
odklon
sredina
odklon
69

4,39

69

4,78

69

4,68

69

0,691

64
0,816
0,415
66
0,002
0,556
67
0,013

4,36

0,880

4,50

0,614

4,42

0,655

4,74

0,634

4,57

0,609

4,65

0,414

67
0,109

4,46

0,572

0,028

Recepcija v hotelu:

Sledilo je preizkušanje podhipoteze H13, da je ocena dejanskega stanja hotelske
recepcije, merjena po vprašalniku hotela Bioterme enaka oceni dejanskega stanja
hotelske recepcije, merjeni po vprašalniku MG. da razlika med dejanskima stanjema
elementov ponudbe na recepciji hotela Bioterme ne obstaja. Skladno s tem lahko
potrdim podhipotezo H13.
Tabela 20 prikazuje aritmetične sredine elemente ponudbe na recepciji hotela
Bioterme, ki so jih gostje ocenili zelo visoko. Najnižja povprečna ocena v oktobru 2014,
po vprašalniku Bioterme, je 4,75 za trditev »kakovost informacij«, najvišja pa celo 4,83
za storitev »rezervacija in sprejem«, kar je izredno visoko ocenjeno. Tudi za ta element
ugotavljam, da so ocene v mesecu oktobru 2015 po vprašalniku MG nekoliko nižje: po
tej metodi je najvišja aritmetična sredina izračunana za trditev »prijaznost in urejenost
osebja« (4,85), najnižja pa za trditev »kakovost informacij« (4,53), ravno tako kot pri
vprašalniku Bioterme.
Najprej sem s t-testom izračuna statistične razlike med povprečnima vrednostnima za
posamezne trditve in ugotovila, da za trditvi »rezervacija in sprejem« ter »prijaznost in
urejenost osebja« med povprečnima vrednostnima statistična razlika ne obstaja, saj je
vrednost višja od p=0,05. Statistično značilna je razlika med povprečnima vrednostnima
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za trditev »kakovost informacij« (stopnja značilnosti je nižja od p=0,05).
Skupna aritmetična sredina za konstrukt »Recepcija« je zelo visoka in znaša po
vprašalniku Bioterme v oktobru 2014 4,79, kar pomeni, da so gostje zelo zadovoljni s
kakovostjo storitev na recepciji. Po vprašalniku MG v oktobru 2015 je izračunana
aritmetična sredina 4,68, iz česar ponovno sklepam, da so tudi pri tem elementu gostje
v oktobru 2014 bolj zadovoljni kot gostje v oktobru 2015.
S t-testom je ugotovljeno, da razlika med obema povprečnima vrednostnima ni
statistično značilna, saj je večja od p=0,05. Rezultat je p=0,112, kar pomeni, da razlika
med dejanskima stanjema elementov ponudbe na recepciji hotela Bioterme ne
obstaja. Skladno s tem lahko potrdim podhipotezo H13.
Tabela 20: Element ponudbe: Recepcija - primerjava dejanskega stanja (aritmetične
sredine in t - test)
Trditev

rezervacija in
sprejem
t-test - Sig (2- tailed)
prijaznost in
urejenost osebja
t-test - Sig (2- tailed)
kakovost informacij
t-test - Sig (2- tailed)
recepcija
t-test - Sig (2- tailed)


dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetična standardni
N aritmetična standardni
sredina
odklon
sredina
odklon
69

4,83

0,593

69

4,80

0,440

69

4,75
4,79

68
0,073

4,65

0,567

68
0,416
0,579
68
0,032

4,85

0,357

4,53

0,634

0,401

4,68

0,446

0,112

Pestrost izvenpenzionske ponudbe:

Element pestrost izvenpenzionske ponudbe vsebuje le eno trditev, po kateri
aritmetična sredina po vprašalniku Bioterme znaša 4,22, po vprašalniku MG pa je nižja
(4,15).
Za preverjanje podhipoteze H14 sem ponovno uporabila t-test med dvema neodvisnima
vzorcema, ki je potrdil, da razlika med dvema aritmetičnima vrednostnima ni
statistično pomembna (Tabela 21). Skladno s tem potrdim podhipotezo, da je ocena
dejanskega stanja izvenpenzionske ponudbe v hotelu, merjene po vprašalniku hotela
Bioterme enaka oceni dejanskega stanja izvenpenzionske ponudbe, merjene po
vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.
Tabela 21: Element ponudbe: Pestrost izvenpenzionske ponudbe - primerjava
dejanskega stanja (aritmetične sredine in t - test)
55

Trditev

pestrost
izvenpenzionske
ponudbe
t-test - Sig (2- tailed)


dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetičn standardni
N aritmetična standardni
a sredina
odklon
sredina
odklon
58

4,22

0,974

68

4,15

0,868

0,640

Bazenski kompleksi:

Sledila je preveritev podhipoteze za oceno dejanskega stanja bazenskega kompleksa
term, merjenega po obeh vprašalnikih, kot prikazuje
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Tabela 22. Za konstrukt bazenski kompleksi, sta bili na voljo dve trditvi. Pri obeh
vprašalnikih velja višja aritmetična sredina za trditev uslužnost osebja (po vprašalniku
Bioterme znaša le-ta 4,76 in za vprašalnik MG znaša 4,53). Urejenost in čistoča sta
ocenjeni nižje, vendar še vedno sta obe aritmetični sredini visoki.
Za obe trditvi sem izračunala t-test in ugotovila, da je vrednost za obe trditvi nižja od
p=0,05, kar pomeni, da je razlika med povprečnima vrednostnima (tako za trditev
»uslužnost osebja«, kot za trditev »urejenost in čistoča«) statistično značilna.
Aritmetična sredina za konstrukt »Bazenski kompleksi« je po gostih, ki so ocenjevali po
vprašalniku Bioterme v oktobru 2014, 4,71, po gostih, ki so ocenjevali po vprašalniku
MG v oktobru 2015, pa 4,46.
Z izračunanim t – testom, prikazanim v tej tabeli, ugotavljam značilnost razlik med
povprečnima vrednostnima in sicer razlika je statistično značilna, saj je stopnja
značilnosti nižja od p=0,05.
Z analizo pridem do sklepa, da ocena dejanskega stanja bazenskih kompleksov v hotelu,
merjena po vprašalniku hotela Bioterme ni enaka oceni dejanskega stanja bazenskih
kompleksov v hotelu, merjena po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo, zato podhipotezo H15 zavrnem.
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Tabela 22: Element ponudbe: Bazenski kompleksi - primerjava dejanskega stanja
(aritmetične sredine in t - test)
Trditev

urejenost in čistoča
t-test - Sig (2- tailed)
uslužnost osebja
t-test - Sig (2- tailed)
bazenski kompleksi
t-test - Sig. (2- tailed)


dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetična standardni N aritmetična standardni
sredina
odklon
sredina
odklon
69

4,65

68

4,76
4,71

0,590 67
0,022
0,522 68
0,022
0,475
0,010

4,39

0,738

4,53

0,657

4,46

0,626

Svet savn:

V zadnji podhipotezi sem preverjala oceno dejanskega stanja sveta savn, merjenega po
vprašalniku hotela Bioterme z oceno dejanskega stanja sveta savn, merjenega po
vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo. Tudi v tem
elementu ponudbe, so kakovost savn ocenili višje gostje v oktobru 2014 in sicer z
aritmetično sredino 4,65, nekoliko nižje pa gostje v oktobru 2015, z aritmetično
sredino 4,40. Ponovno ugotavljam, da so nižje element ponudbe ocenili gostje s
vprašalnikom MG. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je bistveno nižji vzorec gostov
ocenil svet savn po vprašalniku Bioterme (N=43) iz česar lahko sklepam, da gostje
savne niso uporabljali v tolikšnem številu.
Z izračunanim t - testom (Tabela 23 - podrobneje v prilogi 3) ugotavljam, da je razlika
med povprečnima vrednostnima statistično značilna, saj je stopnja značilnosti nižja od
p=0,05.
Na ta način lahko zavrnem podhipotezo H16, ki pravi, da je ocena dejanskega stanja
sveta savn, merjena po vprašalniku hotela Bioterme enaka oceni dejanskega stanja
sveta savn, merjena po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za
gospodarstvo.
Tabela 23: Element ponudbe: Svet savn - primerjava dejanskega stanja (aritmetične
sredine in t - test)
Trditev

urejenost in čistoča
savn
t-test –Sig (2- tailed)

dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetična standardni
N aritmetična standardni
sredina
odklon
sredina
odklon
43

4,65

0,482

57

4,40
0,048

58

0,753



Vsi elementi ponudbe:

Po preveritvi vseh šestih podhipotez za posamezne elemente ponudbe hotela, od
katerih sem štiri podhipoteze zavrnila in dve potrdila, sem preverila še element
ponudbe hotela kot celoto, kot prikazuje Tabela 24. Skupna povprečna ocena
zadovoljstva z elementi ponudbe hotela je po vprašalniku Bioterme 4,62 na 5stopenjski lestvici. Skupna povprečna ocena zadovoljstva z elementi ponudbe hotela je
po vprašalniku 4,44, kjer je tudi večja razpršenost odgovorov na 5-stopenjski lestvici.
Z izračunanim t - testom ugotavljam, da je razlika med povprečnima vrednostnima
statistično značilna (Tabela 24), saj je stopnja značilnosti nižja od p=0,05 (podrobnejši
prikaz v prilogi 3).
Na ta način zavrnem hipotezo H1, ki pravi, da je ocena dejanskega stanja vseh
elementov ponudbe hotela, merjenih po vprašalniku hotela Bioterme enaka oceni
dejanskega stanja vseh elementov ponudbe hotela, merjenih po vprašalniku iz
metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo.
Tabela 24: Elementi ponudbe hotela - primerjava dejanskega stanja (aritmetične
sredine in t - test)
Trditev

Elementi ponudbe
hotela
t-test –Sig (2- tailed)


dejansko stanje
vprašalnik Bioterme 2014
vprašalnik MG 2015
N aritmetična standardni
N aritmetična standardni
sredina
odklon
sredina
odklon
69

4,62

0,385

70

4,44

0,504

0,020

Primerjava želenega stanja elementov ponudbe z dejanskim stanjem:

Za preverjanje hipoteze 2 (H2) in hipoteze 3 (H3) sem uporabila bivariatno analizo.
Tovrstne analize vključujejo korelacijsko raziskovanje, pri čemer sem uporabila
Pearsonov koeficient korelacije. Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje
uporabljena mera linearne povezanosti (ang. linear correlation) dveh številskih
spremenljivk, ki nam odgovori na dve vprašanji, in sicer ali obstaja linearna povezanost
med spremenljivkama in kako močna je linearna povezanost med spremenljivkama.
Izračun Pearsonovega koeficienta med želenimi in dejanskimi elementi ponudbe po
vprašalniku Bioterme v oktobru 2014 prikazuje Tabela 25. Na osnovi izračuna
Pearsonovega koeficienta lahko ugotovim, da je korelacija med želenim in dejanskim
stanjem elementov ponudbe pri gostih v oktobru 2014 po vprašalniku Bioterme zelo
nizka oziroma šibka. Nadalje ugotavljam, da je p>0,05, kar pomeni, da korealacija ni
statistično pomembna, zato na tej podlagi zavrnem hipotezo H 2, da med pričakovanimi
elementi ponudbe hotela in med dejanskim stanjem elementov ponudbe hotela,
merjenimi po vprašalniku hotela Bioterme, obstaja pozitivna korelacija.
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Tabela 25: Pearsonov korelacijski koeficient - dejansko in želeno stanje (Vprašalnik
Bioterme)
Elementi ponudbe – vprašalnik Bioterme

N

Elementi ponudbe želeno 2014
Elementi ponudbe dejansko 2014
Pearsonov korelacijski koeficient
Sig. (2- tailed)

70
69

Aritmetična
sredina
4,3551
4,6171
0,225
0,063

Standardni
odklon
0,70468
0,38472

Za preverjanje zadnje hipoteze (H3) sem ponovna izračunala Pearsonov koeficient
korelacije, tokrat med želenimi in dejanskimi elementi ponudbe po vprašalniku MG v
oktobru 2015, kot prikazuje Tabela 26. Na osnovi izračunanih podatkov lahko
ugotovim, da je korelacija med želenim in dejanskim stanjem elementov ponudbe pri
gostih v oktobru 2015 po vprašalniku MG zelo šibka, vendar se glede na korelacijo po
vprašalniku Bioterme bolj približuje zmerni povezanosti. Nadalje ugotavljam, da je v na
osnovi rezultatov korelacija statistično značilna na ravni 0,003. Pomeni, da je korelacija
statistično pomembna, zato na tej podlagi lahko potrdim hipotezo H3, da med
pričakovanimi elementi ponudbe hotela in med dejanskim stanjem elementov
ponudbe hotela, merjenimi po vprašalniku hotela MG, obstaja pozitivna korelacija.
Pomeni, da gostje, ki so bolj pozitivno ocenjevali želeno stanje elementov ponudbe
hotela, so tudi bolj pozitivno ocenjevali dejansko stanje kakovosti elementov ponudbe.
Tabela 26: Pearsonov korelacijski koeficient - dejansko in želeno stanje (Vprašalnik MG)
Elementi ponudbe – vprašalnik MG

N

Elementi ponudbe hotela - želeno 2015
Elementi ponudbe hotela - dejansko 2015
Pearsonov korelacijski koeficient
Sig. (2- tailed)

70
70

Aritmetična
sredina
4,5780
4,6380
0,349
0,003

Standardni
odklon
0,46784
0,50434

V okviru magistrske naloge sem skladno s ključnim raziskovalnim problemom,
primerjava dveh metod za merjenje zadovoljstva gostov, preverila tri ključne hipoteze
in šest podhipotez.
Prva hipoteza je bila zapisana tako, da med dejansko oceno vseh elementov ponudbe
hotela, merjenih po vprašalniku hotela Bioterme in dejanskega oceno stanja vseh
elementov ponudbe hotela, merjenih po vprašalniku iz metodologije, ki jo je
financiralo Ministrstvo za gospodarstvo ni razlike. Rezultati so potrdili, da razlike
obstajajo, kar pomeni, da gostje različno ocenjujejo vse elemente ponudbe po dveh
različnih metodah v dveh različnih obdobjih, zato sem prvo hipotezo zavrnila. V okviru
te hipoteze sem preverila tudi šest podhipotez za posamezen element ponudbe in
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ugotovila, da so enako oceno gostje podali le pri elementu ponudbe za recepcijo in
pestrost izvenpenzionske ponudbe, medtem ko obstajajo razlike med ocenami pri
elementih ponudbe za namestitev v hotelu, restavracijo, bazenske komplekse in svet
savn.
Zavrnila sem tudi drugo hipotezo, in sicer z izračunom Pearsonovega koeficienta
korelacije, ki je pokazal, da ne obstaja pozitivna korelacija med oceno želenega stanja
in oceno dejanskega stanja vseh elementov ponudbe v okviru vprašalnika hotela
Bioterme v oktobru 2014.
Zadnjo hipotezo sem prav tako preverjala z izračunom Pearsonovega koeficienta
korelacije in jo na primeru vprašalnika iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo
za gospodarstvo, potrdila, saj obstaja pozitivna korelacija med oceno želenega stanja in
oceno dejanskega stanja vseh elementov ponudbe.
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4 SKLEP

Zadovoljstvo turistov je zagotovo eden ključnih ciljev poslovanja vseh turističnih
subjektov in hkrati kot pomemben vir konkurenčne prednosti, njegovo sistematično
merjenje in spremljanje pa ima pomembno informativno in komunikacijsko vlogo v
podjetju (MG, 2007, str. 3).
V okviru magistrske naloge sem opravila empirično raziskavo o zadovoljstvu gostov v
Hotelu Bioterme Mala Nedelja, ki s svojim termalnim parkom predstavlja zdravo
bivališče z zdravo in bio prehrano v prijetnem prleškem okolju. V hotelu si v središče
poslovne strategije prizadevajo postaviti usmerjenost k gostu, zato že imajo oblikovan
vprašalnik, ki omogoča ugotavljanje zadovoljstva gostov, njihovih pričakovanj in
prilagajanje njihovim željam. Njihovo metodo sem primerjala s vprašalnikom,
pripravljenim na osnovi Metodologije za stalno spremljanje zadovoljstva turistov, ki je
osnovni priročnik za načrtovanje, izvajanje in nadzor aktivnosti hotelske ponudbe ter
ponudbe turistične destinacije. S primerjavo sem ugotovila ključne razlike in stične
točke obeh metod ter raziskala zadovoljstvo obiskovalcev v hotelu Bioterme Mala
Nedelja.
Primarna raziskava magistrske naloge, za katero sem podatke prejela s strani hotela
Bioterme Mala Nedelja in s samoanketiranjem po vprašalniku iz metodologije, ki jo je
financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, obsega vzorec 140 obiskovalcev: 70
obiskovalcev, ki so izpolnili vprašalnik hotela Bioterme Mala Nedelja v oktobru 2014 in
70 obiskovalcev, ki so izpolnili vprašalnik iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo
za gospodarstvo.
S pridobljenimi podatki si lahko ustvarimo sliko o vrednotenju kakovosti storitev s
strani obiskovalcev v dveh različnih obdobjih, njihovem zadovoljstvu in zvestobi. Na
osnovi pridobljenih rezultatov sem preverjala postavljene hipoteze glede ocene
kakovosti posameznih elementov ponudbe v hotelu Bioterme v dveh opazovanih
obdobjih po dveh različnih vprašalnikih in povezavo med želenim in dejanskim stanjem
glede posameznih sklopov ponudbe.
Naprej sem analizirala demografske podatke in iz rezultatov obeh vprašalnikov
ugotovila, da v hotelu Bioterme Mala Nedelja prevladujejo gostje ženskega spola, da
večina gostov prihaja iz Slovenije in da je starost obiskovalcev v 60% primerov več kot
46 let. Razlika med obema metodama je, da so anketiranci demografske podatke v
vprašalniku Bioterme izpolnjevali na koncu vprašalnika, kar je najbrž pomenilo bistveno
manj izpolnjenih odgovorov, nasprotno pa vprašalnik MG vsebuje izpolnitev
demografskih podatkov na začetku, kar je zagotovilo vse odgovore in pomeni, da je za
anketiranca lažje, da so na začetku vprašalnika zastavljena bolj osnovna in preprostejša
vprašanja.
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Raziskava je pokazala tudi, da metoda, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo
vsebuje več vprašanj, ki so vezana na prihod gostov v hotel. Iz te metode tako
pridobimo več podatkov in rezultatov o razlogih za odločitev za ta hotel. Rezultati so
pokazali, da so na odločitev o obisku teh gostov najbolj vplivala mnenja in priporočila
znancev in prijateljev, kar pomeni, da so pretekli gostje bili zadovoljni s kakovostjo
storitev in jo tako priporočili naprej.
Vprašalnik, ki sem ga oblikovala za namen te raziskave po vzorcu metodologije
Ministrstva za gospodarstvo, vsebuje tudi vprašanja o splošni podobi, splošni kakovosti
in dojemanju vrednosti. Iz rezultatov je razvidno, da so obiskovalci s splošno podobo
zelo zadovoljni in v tem sklopu vprašanj so se enotno strinjali, da so do gostov v hotelu
zelo prijazni. Prav tako so izrazili strinjanje s trditvijo, da je splošna kakovost v hotelu
zelo visoka, kar je lahko tudi potrditev za zaposlene in vodstvo hotela, da dobro
opravljajo svoje delo, kljub temu pa še ostaja prostor za izboljšave in nadgradnjo.
Obiskovalci so ocenjevali tudi vrednotenje izkušenj v hotelu, kjer je bila čustvena
komponenta ocenjena višje kot vrednostna komponenta. Vrednost čustvene
komponente viša predvsem prepričanje, da se gostje v tem hotelu počutijo dobro,
vrednost čustvene komponente pa niža trditev, da je obisk tega hotela vreden vsakega
plačanega evra.
V okviru raziskave sem preverjala tudi tri ključne hipoteze glede ocene dejanskega in
želenega stanja po obeh vprašalnikih in v okviru prve hipoteze tudi šest podhipotez.
Zavrnila sem dve hipotezi (v okviru prve hipoteze tudi štiri podhipoteze) in potrdila eno
hipotezo:
 med dejansko oceno stanja vseh elementov ponudbe hotela, merjenih po
vprašalniku hotela Bioterme in dejanskega oceno stanja vseh elementov
ponudbe hotela, merjenih po vprašalniku iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo, obstajajo razlike, kar pomeni, da gostje različno
ocenjujejo vse elemente ponudbe po dveh različnih metodah v dveh različnih
obdobjih. Enako oceno so gostje podali le pri elementih ponudbe za recepcijo in
pestrost izvenpenzionske ponudbe, medtem ko obstajajo razlike med ocenami
pri elementih ponudbe za namestitev v hotelu, restavracijo, bazenske
komplekse in svet savn.
 V okviru vprašalnika hotela Bioterme v oktobru 2014, ne obstaja pozitivna
korelacija med oceno želenega stanja in oceno dejanskega stanja vseh
elementov ponudbe.
 V okviru vprašalnika iz metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za
gospodarstvo, obstaja pozitivna korelacija med oceno želenega stanja in oceno
dejanskega stanja vseh elementov ponudbe, kar pomeni, da gostje, ki so v letu
2015, bolj pozitivno ocenjevali želeno stanje elementov ponudbe hotela, so
tudi bolj pozitivno ocenjevali dejansko stanje kakovosti elementov ponudbe.
Analiza je pokazala, da so obiskovalci hotela Bioterme Mala Nedelja zelo zadovoljni s
hotelom, vendar pa so njihove ocene želenega stanja še vedno nižje od ocen dejanske
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zaznave prejete storitve. To je sporočilu podjetju, da še vedno ostaja prostor za
izboljšave in nadgradnjo.
Ugotavljam, da so gostje v oktobru 2014 bili bolj zadovoljni prav z vsemi elementi
ponudbe hotela, kot pa gostje v oktobru 2015. Kljub temu pa so oboji gostje najbolj in
to zelo zadovoljni s kakovostjo storitev na recepciji, kar so v vprašalniku hotela Bioterm
tudi posebej poudarili, ko so izpostavili posebne pohvale osebju na recepciji. Gostje v
oktobru 2014 in 2015 so si enotni tudi glede elementa ponudbe, s katerim so bili
najmanj zadovoljni (čeprav še vedno zadovoljni), in sicer s pestrostjo izvenpenzionske
ponudbe.
Iz analiziranih podatkov lahko sklepam, da bodo gostje obisk hotela Bioterme Mala
Nedelja priporočili sorodnikom, prijateljem in znancem in da se bodo v ta hotel še
vrnili.
Glede primerjave obeh metod ugotavljam, da sta vprašalnika vsebinsko primerljiva
glede demografskih podatkov, glede enega vprašanja glede prihoda v hotel ter glede
ocenjevanja elementov ponudbe. Vprašalnik iz metodologije, ki jo je financiralo
Ministrstvo za gospodarstvo, je obširnejši in zajema več sklopov, predvsem vključuje
več vprašanj, ki so vezana na prihod gostov v hotel, vprašanja o splošni podobi, splošni
kakovosti in dojemanju vrednosti izkušenj v hotelu, splošnem zadovoljstvu in zvestobi,
kar pomeni, da iz te metodologije lahko podjetje pridobi več informacij. Kljub temu, da
je vprašalnik obširen, odzivnost pri izpolnjevanju ni bila nižja. Vprašalnik je tudi že
preveden v nemški jezik, kar omogoča anketiranje tujih gostov. V nasprotju z
navedenim, vprašalnik Bioterm Mala Nedelja zajema več vprašanj odprtega tipa, kar
podjetju omogoča pridobitev natančnejših informacij o nezadovoljstvu, posebnih
pohvalah ter pripombe in predloge, kar je predstavljeno med ključnimi predlogi v
nadaljevanju.

PREDLOGI
Tako kot za vsa hotelska podjetja je tudi za hotel Bioterme Mala Nedelja pomembno,
da si v poslovni strategiji kot ključni cilj postavi ugotavljanje zadovoljstva gostov,
njihovih pričakovanj in prilagajanje njihovim željam. Pomembno je, da se v podjetju
tudi zavedajo, da se želje in pričakovanja gostov spreminjajo in postajajo večja in
zahtevnejša. Za vsako podjetje je vzpostavitev sistema merjenja in spremljanja
zadovoljstva gostov pomemben pokazatelj, kako uspešno bo v prihodnosti.
V kolikor zaposleni in vodstvo hotela želijo pridobiti več podatkov o tem, zakaj so se
gostje odločili za obisk njihovega hotela, bi bilo potrebno uporabiti vprašanja iz
vprašalnika MG, vezanih na dogajanje pred prihodom v hotel, saj je raziskava pokazala,
da le vprašalnik MG zajema tovrstna vprašanja.
Gostje so podali tudi predloge, ki načeloma služijo kot vzorci za morebitne izboljšave,
in sicer predlagajo naslednje: popestritev dogajanja v okolici, ureditev sprehajalnih poti
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z zemljevidom, ureditev lokalnih in kolesarskih poti, povezava s kmečkimi turizmi,
vinskimi kletmi, muzeji ter obogatitev animacijskega programa, nadgradnja bazenskih
kompleksov s tobogani, več raznovrstne prehrane za vegetarijance in vegane. Ti
predlogi so lahko v veliko pomoč vodstvu podjetja pri nadaljnjih izboljšavah in pripravi
nadgradnje storitev v hotelu. Pomembno je tudi, da ponudniki bolj celovito predstavijo
svojo ponudbo, kot tako jo potem vidijo tudi njihovi gostje.
Hotel Bioterme Mala Nedelja se glede na svojo lokacijo in naravne danosti naj
osredotoči na prikazovanje zgodbe o naravi, naravnih virih, učinku na zdravje ter s tem
boljše počutje gostov. Gostje si želijo izvirno in celovito ponudbo, ki presega udobno
namestitev in bazene, kar izhaja iz njihovih zapisanih predlogov Gostje ponudbo iščejo
in doživljajo tudi izven hotela in bazenskih kompleksov, zato povezava z lokalno
turistično ponudbo (eko kmetije, naravne znamenitosti, ureditev športnih površin)
lahko predstavlja popestritev izvenpenzionske ponudbe. Na ta način se za obisk
motivira tudi goste, ki želijo več, kot le sprostitev in kopanje.
Več kot polovica gostov je posebej pohvalilo zaposlene v hotelu Bioterme Mala
Nedelja, še posebej zaposlene na recepciji. Prav tako so bile med storitvami posebej
pohvaljene vse storitve na recepciji, sledile so masažne storitve. Izpostaviti je
potrebno, da so vsi gostje (tako v oktobru 2014, kot v oktobru 2015) recepcijo ocenili
kot najboljši element ponudbe v hotelu Bioterme Mala Nedelja, kar je zelo spodbudno
za podjetje, zato naj še naprej poskrbijo za takšno raven storitev.
Zaposleni v hotelu morajo pritožbe gostov sprejeti kot dobro kritiko, saj le na ta način
lahko elemente izboljšajo in uvedejo novosti. Gostje so namreč imeli možnost navesti
ali so bili s čim nezadovoljni in med najpogostejšimi primeri sta navedeni dve vrste
nezadovoljstva, in sicer hrana (slaba izbira, mrzla in neumito sadje) ter oprema v
hotelu (težki stoli, zlomljena vrata, slabe luči, mehki jogiji).
V prihodnje bi podjetju priporočila, da še naprej stalno meri ter tudi spremlja in
analizira rezultate zadovoljstva svojih gostov, saj le na ta način lahko zagotovijo
kakovost in ponudbo, kot si jo gosti resnično želijo ter si na ta način zagotovijo tudi
večjo zvestobo svojih gostov. Morebiti v podjetju razmislijo o uporabi vprašalnika iz
metodologije, ki jo je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo in ki je bil uporabljen v tej
raziskavi, ob tem pa seveda vključijo vprašanja (nezadovoljstvo, pohvale, pripombe) iz
obstoječega vprašalnika, saj ti sklopi omogočijo veliko konkretnih informacij in z
njihovo obdelavo lahko poskrbimo za uresničitev pričakovanj in želja obstoječih in
novih gostov.
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Priloga 1: Vprašalnik hotela Bioterme Mala Nedelja

Anketni vprašalnik za hotelske goste

Dragi gostje!

Zahvaljujemo se, da ste za bivanje izbrali naš hotel. Vaše zaupanje želimo upravičiti
tudi s spremembami in izboljšavami našega poslovanja. Vaše ocene in predlogi so za
nas dragocen vir informacij in priložnost za naš napredek, ki ga želimo deliti z vami.

Vsi, ki boste anketo izpolnili in jo oddali v recepcij,i imate možnost sodelovanja v naši
nagradni igri, kjer bomo srečnemu dobitniku podarili vikend paket za dve osebi v
našem hotelu. Zato vas prijazno prosimo, da nam, v kolikor želite, zaupate tudi vaš
točen naslov ali e-mail.

Hvala za sodelovanje!
Uprava hotela

ŽIVIMO ZDRAVO V SOŽITJU Z NARAVO!

1

V spodnji preglednici nam lahko zaupate vaša pričakovanja in vaše dejansko doživetje
za posamezno sestavino kakovosti. Na levi strani označite kakšna so bila pričakovanja
preden ste nas obiskali in na desni, kako ste zaznali dejansko stanje.

pričakovanja
nizka
1
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3

dejansko stanje
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5
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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3

sestavine kakovosti
namestitev v hotelu
urejenost in udobje
hotela

slabše
1
2

3

boljše
4
5

1

2

3

4

5

čistoča prostorov
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urejenost okolice
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2
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4

5
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5

komuniciranje in
prijaznost osebja
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restavracija
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kakovost informacij
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postrežbe
recepcija
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izvenpenzionske
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bazenski kompleksi
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Kaj je vplivalo na vašo odločitev, da ste se odločili bivati pri nas?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

internet
sredstva javnega obveščanja
turistična agencija
priporočila znancev
poslovno
ostalo (navedite)_________________________

Ali želite koga izmed naših zaposlenih ali katero izmed naših storitev posebej pohvaliti?

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Morda ste bili s čim nezadovoljni in bi to želeli izpostaviti (Datum,…)
-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Vaši predlogi in pripombe:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Starost:

Spol:

Ž / M

Ime in priimek:_______________________________

Naslov ali e-mail:_____________________________

Telefon:____________________________________

3

Priloga 2: ANKETA O ZADOVOLJSTVU GOSTOV v hotelu Bioterme
Spoštovani!
Moje ime je Miša Osterc in sem študentka znanstvenega magisterija na ekonomsko –
poslovni fakulteti v Mariboru. Za potrebe pisanja magistrske naloge izvajam anketo o
zadovoljstvu gostov v hotelu Bioterme Mala Nedelja. Prosim Vas, za nekaj minut
Vašega časa. Anketa je anonimna.
Na začetku tri vprašanja o vas samih:
1. Spol (ustrezno obkrožite):
1. Moški
2. Ženski
2. Država bivanja: _______________
3. Leto rojstva: __________________
Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše bivanje v hotelu Bioterme:
1. Kako ste pripotovali v hotel? (ustrezno obkrožite)
1. Z osebnim avtomobilom.
2. Z avtobusom.
3. Drugo, kaj: _____________________________________
2. Kje ste izvedeli za hotel Bioterme Mala Nedelja? (ustrezno obkrožite,
možnih je več odgovorov)
1. Hotel sem že poznal/a.
2. Na internetu.
3. Od prijateljev in sorodnikov.
4. Iz medijev.
5. Iz knjig in vodnikov.
6. V potovalni agenciji.
7. Na sejmih in razstavah.
8. Je bil vključen v aranžma/turistični paket.
9. Drugo, kaj: ____________________________________
3. Je to vaš prvi obisk hotela Bioterme Mala Nedelja? (ustrezno obkrožite)
1. Ne. Navedite, kolikokrat ste v preteklosti obiskali že obiskali te
terme:__________
2. Da.

4

4. Kateri so glavni razlogi, da ste obiskali ta hotel? (ustrezno obkrožite)
1. Počitek in sprostitev.
2. Obisk sorodnikov in prijateljev.
3. Poslovni razlogi.
4. Konferenca, kongres, seminar, druge oblike izobraževanja.
5. Kultura.
6. Zabava.
7. Šport in rekreacija.
8. Zdravje.
9. Verski razlogi.
10. Drugo, kaj : ___________________________________
5. Navedene so trditve o splošni podobi hotela Bioterme. Na lestvici za vsako od
njih označite, v kolikšni meri se z njo strinjate: »1 » pomeni, da se s trditvijo
sploh ne strinjate, »5 » pa, da se z njo popolnoma strinjate.
Se sploh ne
strinjam
Menim, da ima večina ljudi o tem hotelu dobro
mnenje.
V hotelu so prijazni do gostov.
Ta hotel je nekaj posebnega
Zdi se mi, da je ta hotel zelo priljubljen.
V tem hotelu postavljajo gosta na prvo mesto.

Se Ne
popolnoma vem
strinjam
4
5

1

2

3

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6. V nadaljevanju vas prosim, da ocenite splošno kakovost ponudbe hotela na
lestvici od 1 do 5, kjer pomeni »1« - kakovost ponudbe je zelo nizka; in »5« kakovost ponudbe je zelo visoka.
Ne
Zelo
vem
visoka

Zelo nizka

Kakšna je splošna kakovost ponudbe našega
hotela?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Ta del vprašalnika se nanaša na vaše občutke in dojemanje vrednosti izkušnje v
tem hotelu. Za vsako od naslednjih trditev ocenite, v kolikšni meri se z njo
5

strinjate. »1« pomeni, da se z njo sploh ne strinjate, »5« pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjate.
Se sploh ne
strinjam
Bivanje v tem hotelu je bilo v celoti gledano zame
zelo
koristno.
Bivanje v tem hotelu je vredno vsakega plačanega
eura.
V tem hotelu se počutim dobro.
Vesel/a sem, da sem se odločil/a za prihod v ta
hotel.

Se Ne
popolnoma vem
strinjam
4
5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. V tem delu vprašalnika vas prosim, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste na
splošno zadovoljni z obiskom v tem hotelu. Pri tem pomeni »1« – sem
popolnoma nezadovoljen, in »5« – sem popolnoma zadovoljen).
Sploh nisem
zadovoljen
Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z obiskom v
našem
hotelu?

1

2

3

1

2

3

Sem Ne
popolnoma vem
zadovoljen
4
5
4

5

9. Zdaj pa vas prosim, da za naslednje trditve navedete, v kolikšni meri se z njimi
strinjate (»1« – sploh se nestrinjam, »5« – popolnoma se strinjam).
Se sploh ne
strinjam
Zadovoljen/zadovoljna sem, da sem se odločil /a)
za obisk tega hotela.
Obisk tega hotela je presegel moja pričakovanja.
Obisk v tem hotelu bom priporočil/a svojim
prijateljem in znancem.
V ta hotel se bom še vrnil/a.
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Se Ne
popolnoma vem
strinjam
4
5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. V nadaljevanju navajam vrsto elementov ponudbe hotela in za vsakega od njih
vas prosimo, da ga ocenite na dva načina. Najprej ocenite, KAKO POMEMBEN
je za vas posamezen element ko NA SPLOŠNO izbirate hotel od »1« – povsem
nepomemben do »5« – izjemno pomemben. Nato za vsakega od elementov
ocenite, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE s tem, da je navedeni element v
tem hotelu DOBER oz. SLAB, na lestvici od »1« – zelo slab do »5« – zelo
dober.
Kako pomemben je ta element? V tem hotelu je ta element slab/dober
Povsem
Zelo Ne
Ne
Elementi ponudbe hotela
Zelo slab
Zelo dober
nepomemben
pomemben vem
vem
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
namestitev hotelu

urejenost in udobje hotela

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

čistoča prostorov

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

urejenost okolice

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

komuniciranje in prijaznost
osebja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

hitrost reševanja zahtev

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

restavracija
izbor in kakovost hrane

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

čistoča

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ambient in udobje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

hitros in kakovost postrežbe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

recepcija
rezervacija in sprejem
prijaznost in urejenost
osebja
kakovost informacij
pestrost izvenpenzionske
ponudbe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

bazenski kompleksi
urejenost in čistoča

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

uslužnost osebja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

urejenost in čistoča savn

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Iskrena hvala za vaše odgovore!
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Priloga 3: Analiza vprašalnikov – izpis iz SPSS
1. Demografski podatki
Spol – Vprašalnik Bioterme
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

moški

32

45,7

45,7

45,7

ženski

38

54,3

54,3

100,0

Total

70

100,0

100,0

Država - Vprašalnik Bioterme
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Avstrija
Valid

4

5,7

5,7

5,7

SLO

66

94,3

94,3

100,0

Total

70

100,0

100,0

Spol – Vprašalnik MG
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

moški

27

38,6

38,6

38,6

ženski

43

61,4

61,4

100,0

Total

70

100,0

100,0

Država – Vprašalnik MG
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

avstrija
Valid

7

10,0

10,0

10,0

SLO

63

90,0

90,0

100,0

Total

70

100,0

100,0

2. Dogajanje vezano na prihod gostov v hotel Bioterme Mala Nedelja
Kako ste pripotovali v hotel? – vprašalnik MG
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1 - z os. avt.
Valid

2 – z avtobusom
Total

67

95,7

95,7

95,7

3

4,3

4,3

100,0

70

100,0

100,0

8

Kje ste izvedeli za hotel (možnih več odgovorov) – vprašalnik Bioterme
Frequency

Valid Percent

Cumulative
Percent

1 - internet

Valid

21

28,4

28,4

2 - sredstva javn.obv.

2

2,7

31,1

3 - tur.agencija

6

8,1

39,2

4 -priporočila znancev

23

31,1

70,3

6 - ostalo

22

29,7

100,0

Total

74

100,0

Kje ste izvedeli za hotel (možnih več odgovorov) – vprašalnik MG
Frequency

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1- hotel se že poznal-a

24

25,5

25,5

2 - na internetu

21

22,3

47,8

3 -od prijateljev, sorodn.

31

33,0

80,8

4 - iz medijev

10

10,6

91,4

6- v pot.agenciji

6

6,4

97,8

8- vključeno v aranžma

1

1,1

98,9

9 - drugo

1

1,1

100,0

94

100,0

Valid

Total

Je to vaš prvi obisk hotela? – vprašalnik MG
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ne

32

45,7

45,7

45,7

da

38

54,3

54,3

100,0

70

100,0

100,0

Total

Kateri so glavni razlogi, da ste obiskali ta hotel?
Frequency

Valid Percent

Cumulative
Percent

1 - počitek, sprostitev

54

62,8

62,8

2 - obisk sorodnikov

2

2,3

65,1

6 - zabava

3

3,5

68,6

5

5,8

74,4

8 - zdravje

10

11,6

86,0

9 - drugo

12

14,0

100,0

Total

86

100,0

Valid 7 - šport, rekreacija
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3. Dogajanje v hotelu Bioterme Mala Nedelja
Descriptive Statistics - SPLOŠNA PODOBA HOTELA
N
Menim, da ima večina ljudi
o tem hotelu dobro mnenje.
V hotelu so prijazni do
gostov.
Ta hotel je nekaj posebnega
Zdi se mi, da je ta hotel zelo
priljubljen.
V tem hotelu postavljajo
gosta na prvo mesto.
SPLOŠNA PODOBA
HOTELA
Valid N (listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

68

3

5

4,50

,611

70

3

5

4,64

,638

68

2

5

4,09

,859

69

3

5

4,23

,667

70

2

5

4,51

,737

65

3,20

5,00

4,4308

,51869

65

Descriptive Statistics – SPLOŠNA KAKOVOST, VREDNOST
N
Kakšna je splošna kakovost
ponudbe našega hotela?

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

70

3

5

4,46

,630

68

3

5

4,44

,655

69

3

5

4,29

,666

68

3,00

5,00

4,3676

,59612

70

3

5

4,67

,503

69

3

5

4,54

,608

69

3,50

5,00

4,6087

,47643

Bivanje v tem hotelu je bilo
v celoti gledano zame zelo
koristno.
Bivanje v tem hotelu je
vredno vsakega plačanega
eura.
RAZUMSKA
KOMPONENTA
VREDNOSTI
V tem hotelu se počutim
dobro.
Vesel/a sem, da sem se
odločil/a za prihod v ta
hotel.
ČUSTVENA
KOMPONENTA
VREDNOSTI
Valid N (listwise)

67
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Descriptive Statistics - zadovoljstvo
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Kakšno je vaše splošno
zadovoljstvo z obiskom v

70

3

5

4,64

,566

70

2

5

4,53

,631

69

2

5

4,17

,804

ZADOVOLJSTVO

69

2,67

5,00

4,4541

,53922

Valid N (listwise)

69

našem
hotelu?
Zadovoljen/zadovoljna sem,
da sem se odločil /a) za
obisk tega hotela.
Obisk tega hotela je
presegel moja pričakovanja.

Descriptive Statistics - Zvestoba
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Obisk v tem hotelu bom
priporočil/a svojim

70

3

5

4,46

,652

V ta hotel se bom še vrnil/a.

69

1

5

4,38

,859

ZVESTOBA

69

2,00

5,00

4,4130

,70688

Valid N (listwise)

69

prijateljem in znancem.
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4. Elementi ponudbe v hotelu Bioterme Mala Nedelja
Descriptive Statistics –vprašalnik Bioterme –dejansko stanje
Descriptive Statistics – namestitev v hotelu
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

urejenost in udobje hotela

69

2

5

4,67

,586

čistoča prostorov

69

2

5

4,71

,571

urejenost okolice

69

2

5

4,36

,747

67

3

5

4,84

,480

hitrost reševanja zahtev

63

3

5

4,79

,481

NAMESTITEV V HOTELU

63

3,00

5,00

4,6571

,43615

Valid N (listwise)

62

komuniciranje in prijaznost
osebja

Descriptive Statistics - restavracija
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

izbor in kakovost hrane

69

3

5

4,39

,691

čistoča

69

4

5

4,78

,415

ambient in udobje

69

3

5

4,68

,556

69

1

5

4,74

,634

RESTAVRACIJA

69

3,25

5,00

4,6486

,41418

Valid N (listwise)

69

hitrost in kakovost
postrežbe

Descriptive Statistics – recepcija, izvenpenzionska ponudba, bazen, savna
N
rezervacija in sprejem

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

69

2

5

4,83

,593

69

3

5

4,80

,440

kakovost informacij

69

2

5

4,75

,579

RECEPCIJA

69

3,00

5,00

4,7923

,40058

58

2

5

4,22

,974

urejenost in čistoča

69

3

5

4,65

,590

uslužnost osebja

68

3

5

4,76

,522

BAZENSKI KOMPLEKSI

68

3,00

5,00

4,7059

,47501

urejenost in čistoča savn

43

4

5

4,65

,482

Valid N (listwise)

38

prijaznost in urejenost
osebja

pestrost izvenpenzionske
ponudbe
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Descriptive Statistics – vprašalnik MG – dejansko stanje
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

urejenost in udobje hotela

68

3

5

4,51

,635

čistoča prostorov

68

3

5

4,46

,656

urejenost okolice

68

0

5

4,22

,895

68

3

5

4,65

,540

hitrost reševanja zahtev

64

3

5

4,42

,730

NAMESTITEV V HOTELU

66

3,00

5,00

4,4333

,57173

izbor in kakovost hrane

64

1

5

4,36

,880

ambient in udobje

67

3

5

4,42

,655

čistoča

66

3

5

4,50

,614

67

3

5

4,57

,609

RESTAVRACIJA

63

3,25

5,00

4,4563

,57245

rezervacija in sprejem

68

3

5

4,65

,567

68

4

5

4,85

,357

kakovost informacij

68

2

5

4,53

,634

RECEPCIJA

68

3,00

5,00

4,6765

,44599

68

2

5

4,15

,868

urejenost in čistoča

67

2

5

4,39

,738

uslužnost osebja

68

2

5

4,53

,657

BAZENSKI KOMPLEKSI

67

2,00

5,00

4,4552

,62602

urejenost in čistoča savn

57

2

5

4,40

,753

Valid N (listwise)

48

komuniciranje in prijaznost
osebja

hitrost in kakovost
postrežbe

prijaznost in urejenost
osebja

pestrost izvenpenzionske
ponudbe
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Group Statistics – dejansko 2014/2015
gostje20142015

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

gostje 2014

63

4,6571

,43615

,05495

gostje 2015

66

4,4333

,57173

,07037

gostje 2014

69

4,6486

,41418

,04986

gostje 2015

63

4,4563

,57245

,07212

gostje 2014

69

4,7923

,40058

,04822

gostje 2015

68

4,6765

,44599

,05408

gostje 2014

58

4,22

,974

,128

gostje 2015

68

4,15

,868

,105

gostje 2014

68

4,7059

,47501

,05760

gostje 2015

67

4,4552

,62602

,07648

UREJENOST IN ČISTOČA

gostje 2014

43

4,65

,482

,074

SAVN

gostje 2015

57

4,40

,753

,100

gostje 2014

69

4,6171

,38472

,04632

gostje 2015

70

4,4380

,50434

,06028

NAMESTITEV V HOTELU

RESTAVRACIJA

RECEPCIJA
PESTROST
IZVENPENZIONSKE
PONUDBE
BAZENSKI KOMPLEKSI

elementiponudbedejansko
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Independent Samples Test - dejansko 2014/2015 –H1 – posamezne trditve
Levene's Test for Equality

t-test for Equality of Means

of Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Equal variances
urejenost in udobje

assumed

hotela

Equal variances not

3,464

,065

assumed
Equal variances
čistoča prostorov

assumed

7,926

,006

Equal variances not
assumed
Equal variances

urejenost okolice

assumed

,251

,617

Equal variances not
assumed
Equal variances

komuniciranje in

assumed

prijaznost osebja

Equal variances not

11,695

,001

assumed
hitrost reševanja

Equal variances

zahtev

assumed

28,113

,000

-1,457

Upper

135

,148

-,152

,104

-,358

,054

-1,456 133,803

,148

-,152

,104

-,358

,054

-2,419

135

,017

-,254

,105

-,462

-,046

-2,417 131,938

,017

-,254

,105

-,462

-,046

-1,007

135

,316

-,142

,141

-,420

,137

-1,005 130,127

,317

-,142

,141

-,421

,137

-2,146

133

,034

-,189

,088

-,363

-,015

-2,148 131,614

,034

-,189

,088

-,363

-,015

-3,383

,001

-,372

,110

-,589

-,154

15

125

Equal variances not
assumed
Equal variances
NAMESTITEV V

assumed

HOTELU

Equal variances not

10,427

,002

assumed
Equal variances
izbor in kakovost hrane

assumed

2,143

,146

Equal variances not
assumed
Equal variances

ambient in udobje

assumed

6,755

,010

Equal variances not
assumed
Equal variances

čistoča

assumed

29,013

,000

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed

10,588

,001

-3,394 109,144

,001

-,372

,110

-,589

-,155

-2,491

127

,014

-,22381

,08984

-,40159

-,04603

-2,507 121,192

,014

-,22381

,08929

-,40057

-,04705

131

,816

-,032

,137

-,302

,238

-,232 119,466

,817

-,032

,138

-,305

,241

134

,013

-,263

,104

-,469

-,058

-2,525 129,227

,013

-,263

,104

-,470

-,057

-3,145

133

,002

-,283

,090

-,460

-,105

-3,118 113,589

,002

-,283

,091

-,462

-,103

-2,224

130

,028

-,19220

,08643

-,36320

-,02121

-2,192 112,084

,028

-,19220

,08768

-,36593

-,01848

-,234

-2,531

RESTAVRACIJA
Equal variances not
assumed
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Independent Samples Test - dejansko 2014/2015 –H1 – posamezne trditve
Levene's Test for Equality

t-test for Equality of Means

of Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Equal variances
assumed

6,314

,013

-1,806

Upper

135

,073

-,179

,099

-,375

,017

-1,806 134,876

,073

-,179

,099

-,375

,017

135

,416

,056

,068

-,080

,191

,817 130,201

,416

,056

,068

-,079

,191

135

,032

-,224

,104

-,429

-,019

-2,160 133,528

,033

-,224

,104

-,430

-,019

-1,599

135

,112

-,11580

,07240

-,25899

,02739

-1,598 133,033

,112

-,11580

,07246

-,25913

,02753

-2,310

,022

-,264

,114

-,490

-,038

rezervacija in sprejem
Equal variances not
assumed
Equal variances
prijaznost in urejenost

assumed

osebja

Equal variances not

2,869

,093

assumed
Equal variances
kakovost informacij

assumed

6,112

,015

Equal variances not
assumed
Equal variances

RECEPCIJA

assumed

1,830

,178

Equal variances not
assumed

urejenost in čistoča

Equal variances
assumed

6,273

,013

,815

-2,161

17

134

Equal variances not
assumed
Equal variances
uslužnost osebja

assumed

10,311

,002

Equal variances not
assumed
Equal variances

BAZENSKI

assumed

KOMPLEKSI

Equal variances not
assumed

5,793

,017

-2,302 126,180

,023

-,264

,115

-,491

-,037

-2,312

134

,022

-,235

,102

-,437

-,034

-2,312 127,437

,022

-,235

,102

-,437

-,034

-2,623

133

,010

-,25066

,09555

-,43966

-,06165

-2,618 123,098

,010

-,25066

,09575

-,44018

-,06113
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Independent Samples Test - dejansko 2014/2015 –H1
Levene's Test for Equality

t-test for Equality of Means

of Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Equal var. assumed

10,427

,002

2,491

Upper

127

,014

,22381

,08984

,04603

,40159

2,507 121,192

,014

,22381

,08929

,04705

,40057

2,224

130

,028

,19220

,08643

,02121

,36320

2,192 112,084

,028

,19220

,08768

,01848

,36593

1,599

135

,112

,11580

,07240

-,02739

,25899

1,598 133,033

,112

,11580

,07246

-,02753

,25913

124

,640

,077

,164

-,248

,402

,465 115,371

,640

,077

,166

-,251

,405

133

,010

,25066

,09555

,06165

,43966

2,618 123,098

,010

,25066

,09575

,06113

,44018

1,884

98

,048

,248

,131

-,013

,508

1,999

95,734

,048

,248

,124

,002

,494

2,352

137

,020

,17910

,07616

,02850

,32971

2,356 128,923

,020

,17910

,07602

,02870

,32951

NAMESTITEV V HOTELU
Equal var. not ass.
RESTAVRACIJA

RECEPCIJA

Equal var.assumed

Equal var. assumed

1,830

,178

Equal var.not ass.
Equal var.assumed

ponudbe

Equal var.not ass.

urejenost in čistoča savn

,001

Equal var. not ass.

pestrost izvenpenzionske

BAZENSKI KOMPLEKSI

10,588

Equal var. assumed

1,402

5,793

,239

,017

Equal var.not ass.
Equal var.assumed

10,546

,002

Equal var. not ass.
Equal variances
assumed

7,524

,007

,469

2,623

elementiponudbedejansko
Equal variances not
assumed
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Descriptive Statistics - Vprašalnik Bioterme – H2
Mean

Std. Deviation

N

elementiponudbezeljeno

4,3551

,70468

70

elementiponudbedejansko

4,6171

,38472

69

Correlations
elementiponudb elementiponudb
ezeljeno
Pearson Correlation
elementiponudbezeljeno

1

Sig. (2-tailed)

,225
,063

N

elementiponudbedejansko

edejansko

70

69

Pearson Correlation

,225

1

Sig. (2-tailed)

,063

N

69

69

Descriptive Statistics – Vprašalnik MG – H3
Mean

Std. Deviation

N

elementiponudbezeljeno

4,5780

,46784

70

elementiponudbedejansko

4,4380

,50434

70

Correlations
elementiponudb elementiponudb
ezeljeno
Pearson Correlation
elementiponudbezeljeno

1

Sig. (2-tailed)

,349

**

,003

N
Pearson Correlation
elementiponudbedejansko

edejansko

70

70

**

1

,349

Sig. (2-tailed)

,003

N

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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