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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je preučiti internacionalizacijo slovenskih potovalnih agencij. V 

teoretičnem delu sta opredeljena pojem in vsebina dela potovalnih agencij ter opisani modeli 

in teorije internacionalizacije s posebnim poudarkom na turistični dejavnosti. Rezultati 

kvantitativne analize so pokazali, da so slovenske potovalne agencije statistično značilno 

internacionalizirane zgolj na področju posredništva in prodaje tujih storitev na domačem trgu. 

Na stopnjo in obliko internacionalizacije potovalnih agencij statistično značilno in pozitivno 

vpliva poslovna uspešnost managerjev in zaposlenih. Tudi notranje poslovno okolje 

potovalnih agencij ima statistično značilen vpliv na stopnjo internacionalizacije.  

 

Ključne besede: potovalne agencije, internacionalizacija, poslovanje potovalnih agencij, 

človeški in socialni kapital, poslovno okolje 

SUMMARY 

The purpose of this study is to examine the internationalization of Slovenian travel agencies. 

We defined concept and content of travel agencies and described models and theories of 

internationalization, with particular emphasis on tourism, in the theoretical part of study. 

Results of quantitative analysis show that the Slovenian travel agencies are significantly 

internationalized only on foreign sales and brokerage services in the domestic market. 

Business performance, managers and employees significantly and positively impact the level 

and form of internationalization of travel agencies. Even domestic travel agency business 

environment has a statistically significant effect on the degree of internationalization. 

Key words: travel agencies, internationalization, travel agencies’ business, human and social 

capital, business environment 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in področja raziskave 

Turizem je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu, tako po številu zaposlenih 

kot po učinkih na socialni in ekonomski razvoj regij in dežel (Holjevac 2003; Claver-Cortés, 

Molina-Azorín in Pereira-Moliner 2006). Higgins-Desbiollesova (2006) pravi, da je turizem v 

bistvu tudi močna socialna sila, ki lahko sproži veliko pomembnih stvari oz. dogodkov, če 

njene kapacitete niso omejene s tržnim fundamentalizmom ali neoliberalizmom in če turizem 

vpnemo v razvoj človeških imperativov ter splošnega človeškega dobra. Ista avtorica (prav 

tam, po Cohen in Kennedy 2000, 226) tudi navaja, da turizem pomeni tudi socialne, kulturne 

in okoljske koristi (ki jih lahko dodamo ostalim prednostim), turizem razume kot varuha 

kultur in močno povezovalno silo in navaja misel Svetovne turistične organizacije (prav tam, 

po World Tourism Organization 1980), da je turizem med vsemi oznakami mogoče še najbolj 

zagovornik miru in sožitja med narodi. Hawkins in Mann (2007) pa pravita, da »ima turizem 

legitimno vlogo kot agent razvoja«. Zaradi raznolikih aktivnosti, ki so vključene v turizem, je 

s to dejavnostjo povezan tudi velik del gospodarstva. Nekatere gospodarske dejavnosti so s 

turizmom povezane zgolj posredno, določene pa so nastale prav zaradi turizma. Ena takih je 

dejavnost potovalnih agencij. Claver-Cortés, Molina-Azorín in Pereira-Moliner (2006) 

navajajo, da je v turizmu zaposlenih okoli 160 milijonov ljudi in da je samo v Evropi okoli 

40.000 potovalnih agencij. Kot vse dogajanje v turizmu, imajo tudi potovalne agencije 

različno vlogo in pomen (Horner 1999). Za nekatere popotnike so obvezen del turistične 

industrije, drugi pa njihovih storitev, vsaj direktno, ne potrebujejo. Buhalis in Licata (2002) 

sicer pravita, da se pomen klasičnih turističnih agencij na račun novih informacijsko 

komunikacijskih tehnologij zmanjšuje, njihova tradicionalna vloga posrednika zamira, še 

vedno pa ostaja delo organizatorjev potovanj in ena osnovnih značilnosti turizma kot 

storitvene dejavnosti, to je osebni stik z ljudmi. Turizem je pravzaprav dejavnost, ki ima 

korenine v lokalnem okolju in na poseben način izpostavlja določene karakteristike tega 

okolja, kjer se kot osnovna storitev tudi izvaja. Turizem se zato ne more seliti na druge 

lokacije, kjer je npr. cenejša delovna sila, pač pa si mora pomagati s tem, kar ponuja določeno 

okolje (Liu in Wall 2006), lahko pa potovalne agencije omogočijo obiskovalcem, da obiščejo 

turistične kraje in doživijo pristnost ponudbe. 

O slovenskih potovalnih agencijah ni veliko napisanega, zaznali smo dve raziskavi, narejeni v 

zadnjem obdobju. Loborčeva (2006) ter Kribel in Bojnec (2007) se ukvarjajo predvsem z 

vlogo interneta pri poslovanju slovenskih potovalnih agencij. Hall in Page (2009) pa navajata, 

da turizem na splošno v preteklosti verjetno ni bil spoznan kot primeren predmet akademskih 

študij in turistične revije s strani razpravljavcev niso bile omenjane. Ateljevic (2007) pa 

dodaja, da so kljub številčnosti in vedno večjem obsegu poslovanja malih in srednje velikih 

turističnih podjetij (MSTP) šele zadnja leta deležna nekaj več pozornosti znanstvene javnosti. 
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Mala in srednje velika podjetja (MSP) so sicer močno gibalo razvoja in pomemben razvojni 

dejavnik (Ruzzier 2005) in mednje v glavnem spadajo tudi potovalne agencije. 

Specifičnost slovenskih potovalnih agencij je, da poslujejo na majhnem geografskem 

prostoru, kjer se veliko število potencialnih strank odpravlja na potovanja v tujino.  

»S strani uradne statistike (SURS) je bilo v letu 2003 zabeleženih skupno 2.246.100 turističnih 

prihodov (61,4 % tujih turistov in 38,9 % domačih turistov) ter 7.502.600 nočitev (55,7 % tujih 

turistov in 44,3 % domačih turistov). V enakem obdobju so, po podatkih uradne statistike, 

slovenski turisti v tujini opravili 9.880.868 nočitev oz. skoraj 3-krat več nočitev kot v Sloveniji 

…« (Zagoršek idr. 2008, 8). 

Za leto 2010 pa Statistični urad republike Slovenije (SURS) (Statistični urad Republike 

Slovenije 2011b) navaja, da so v slovenskih nastanitvenih objektih beležili 3.006.272 

prihodov turistov, od tega 62,2 % (1.869.106) tujih turistov. Turisti so v Sloveniji opravili 

8.906.399 nočitev, od tega 4.997.031 (56,1 %) nočitev tuji gosti. 

Po podatkih za leto 2010 (Statistični urad Republike Slovenije 2011a) pa se je vsaj enega 

potovanja udeležilo 1.026.00 ali 58 % prebivalcev Slovenije1. Na poslovno potovanje je 

odpotovalo 194.000 ali 11 % prebivalcev, na daljše2 zasebno potovanje pa 996.000 ali 57 % 

prebivalcev. V tem letu so slovenski turisti odpotovali na 4.244.000 zasebnih potovanj (2 % 

manj kot v letu 2009), od tega je bilo 60 % krajših3. Le 12 % zasebnih potovanj je bilo 

organiziranih s pomočjo potovalnih agencij; od tega so potovalne agencije organizirale zgolj 

prenočevanje za 46 % potovanj, 53 % pa je bilo paketnih4 potovanj (na katerih so povprečno 

prenočili 6-krat). Potovalne agencije so organizirale 18 % zasebnih potovanj v tujino in zgolj 

4 % tovrstnih potovanj po domovini. Med 617.000 poslovnimi potovanji (11 % slovenskega 

prebivalstva) so jih 16 % organizirale potovalne agencije, med temi potovanji pa je bila več 

kot polovica (54 %) paketnih potovanj. 

Podatki za leti 2003 in 2010 med seboj sicer niso direktno primerljivi, vsekakor pa kažejo 

trend naraščanja turističnega prometa. Presenetljivi pa so predvsem podatki o majhnem deležu 

potovanj, organiziranih s strani potovalnih agencij. 

Zorkova (1999) pravi, da si v primerih, ko »[p]otencialni turisti in potniki, ki nameravajo 

zapustiti kraj stalnega bivanja in za določen čas odpotovati […] vse v zvezi s potovanjem 

uredijo sami. […] Lahko pa vso skrb za organizacijo potovanja in bivanja prepustijo 

organizacijam, ki so za to specializirane in je organiziranje in prodaja turističnih potovanj in 

letovanj njihova osnovna dejavnost.« Ker večina turističnih poti vodi v tujino, so potovalne 

agencije že ob ustanovitvi oz. od vsega začetka poslovanja primorane delovati na tujih trgih, 

                                                 
1 V statistiko so zajeti potniki stari 15 ali več let, ki jih SURS imenuje turisti. 
2 Po metodologiji  SURS-a daljše potovanje vključuje vsaj štiri zaporedne prenočitve. 
3 Po metodologiji  SURS-a krajše potovanje vključuje 1–3  prenočitve. 
4 Po metodologiji  SURS-a paketno potovanje vključuje organizirana prevoz in prenočevanje. 
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torej internacionalno. Predvidevamo, da na tujih trgih predvsem kupujejo storitve in jih 

posredujejo slovenskim turistom ali pa tujim turistom prodajajo slovensko turistično ponudbo. 

Glede na teoretične osnove, ki jih navaja več avtorjev (Clark in Pugh 2001; Hall in Coles 

2008; Imanishi 2007; Johnson in Vanetti 2005; Quer, Claver in Andreu 2007; Ruzzier 2005), 

pa so prve stopnje internacionalizacije običajno prav osnovne oblike poslovanja, kot so nakup 

in prodaja blaga in/ali storitev ter predstavništva v tujini. Potovalne agencije so torej že ob 

ustanovitvi primorane preskočiti osnovne stopnje internacionalizacije in se, kot druga MSP, 

načeloma ne ubadajo z osnovnimi razvojnimi problemi internacionalizacije kdaj in kako 

vstopiti na tuje trge. Preprosto začnejo delovati kot internacionalizirana podjetja (Chetty in 

Campbell-Hunt 2004, po Hjalager 2007). V raziskavi smo se posvetili nadaljnjemu razvoju in 

stopnjam internacionalizacije, predvsem razvoju človeškega in socialnega kapitala ter 

poslovnega okolja potovalnih agencij. 

Menimo, da bomo z raziskavo o internacionalizaciji slovenskih potovalnih agencij pripomogli 

k poznavanju tega segmenta gospodarstva. Zajeli smo celotno dejavnost in rezultati lahko 

predstavljajo smernice tudi za ostale dejavnosti, ki v kvantitativnem pomenu ne spadajo med 

velike, brez njihovega obstoja pa gospodarstvo ne more poslovati. 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

V Sloveniji deluje okoli 370 potovalnih agencij (Jagarinec 2010) in je (verjetno tudi) zaradi 

številčnosti njihovo poslovanje oteženo, oz. ne dosegajo želenih poslovnih rezultatov. 

Obstoječe potovalne agencije imajo določen potencial, npr. izobražene in turistično 

razgledane kadre (znanje tujih jezikov, poznavanje kultur), dobro informacijsko tehnološko 

opremo in mednarodne poslovne vezi. Lastniki, ki so najpogosteje tudi managerji potovalnih 

agencij, običajno že pred začetkom ustanovitve lastnega podjetja delajo na področju turizma 

in s seboj prinesejo znanje, izkušnje in poslovne vezi. Glede na to, da potovalne agencije za 

zagon poslovanja ne potrebujejo veliko finančnih sredstev in da je dovolj osnovna 

informacijsko-tehnološka oprema, smo se v empiričnem delu naloge omejili na raziskavo 

vloge človeškega in socialnega potenciala ter poslovnega okolja. Preverili smo, v kakšnih 

oblikah so potovalne agencije že mednarodno povezane, oziroma kako že internacionalno 

delujejo. Namen raziskave je ugotoviti stopnjo in oblike internacionalizacije potovalnih 

agencij v Sloveniji, vlogo in pomen človeškega in socialnega kapitala ter oceniti vlogo 

poslovnega okolja pri tem procesu. Na osnovi ugotovitev smo pripravili priporočila za 

nadaljnje delovanje te dejavnosti v mednarodnem prostoru. 

Glede na namen smo si postavili naslednje cilje magistrske naloge: 

– pregledati obstoječe terminologije in na osnovi tega natančno vsebinsko opredeliti izraz 

potovalna agencija in ostalih povezanih pojmov, ki se nanašajo na dejavnost posredništva 

v turizmu v Sloveniji, 

– pregledati razpoložljive podatke o poslovanju potovalnih agencij v Sloveniji, 
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– pregledati literaturo in vire o internacionalizaciji storitvene dejavnosti in še posebej 

turizma, 

– identificirati dejavnike, ki odločujoče vplivajo na internacionalizacijo potovalnih agencij, 

– preučiti oblike in stopnjo internacionaliziranosti slovenskih potovalnih agencij, 

– preučiti vpliv človeškega in socialnega kapitala ter poslovnega okolja na stopnjo 

internacionaliziranosti potovalnih agencij in 

– izdelati priporočila za vstopanje potovalnih agencij v mednarodno dejavnost. 

Ugotovitve raziskave so uporabne za lastnike in vodje slovenskih potovalnih agencij, za 

ostale podjetnike s področja turizma ter, z določenimi omejitvami, tudi za ostala področja 

storitvene dejavnosti. V nalogi smo pripravili priporočila za nadaljnje vključevanje slovenskih 

potovalnih agencij v procese internacionalizacije. 

1.3 Temeljna teza s hipotezami 

Temeljna teza raziskave je, da se tudi slovenske potovalne agencije vključujejo v procese 

internacionalizacije, a le na osnovnih nivojih oz. zgolj na osnovni ravni, s temeljnim 

poslovanjem pogojenimi koraki. Za organizacijo potovanj v tujino Slovenci pogosto 

uporabijo storitve slovenskih potovalnih agencij, zato je osnovna vsebina njihovega dela 

vezana na poslovanje s tujino. Prav tako pa porast prepoznavnosti v deželo vabi vedno več 

tujih turistov, ki ali preko svojih ali slovenskih potovalnih agentov organizirajo, rezervirajo 

in/ali kupijo potovanja v Slovenijo. Zaradi teh razlogov se potovalne agencije poslovno 

povezujejo s ponudniki in izvajalci storitev v tujini, od njih ali kupujejo ali jim prodajajo 

storitve. V sodobnem poslovnem svetu pa so se MSP primorana vključiti na mednarodno 

tržišče in uspešnost razvoja svoje poslovne poti vezati na različne oblike gospodarskega, 

kapitalskega in socialnega sodelovanja.  

V raziskavi smo testirali postavljene hipoteze, ki smo jih oblikovali na podlagi preučene 

literature. 

Slovenske potovalne agencije zaradi svojega temeljnega poslanstva in namena že ob 

ustanovitvi poslujejo na mednarodnem tržišču, vendar je to poslovanje omejeno na 

posamezne dejavnosti oz. področjih poslovanja, ki so nujno potrebna za njihov obstoj. Po 

znanstveni teoriji so to začetne faze internacionalizacije. Zato postavljamo naslednjo 

hipotezo: 

H1: Potovalne agencije so statistično značilno internacionalizirane zgolj na področju 

posredništva in prodaje tujih storitev na domačem trgu. 

V večini potovalnih agencij so lastniki hkrati tudi managerji in odigrajo tudi ključno vlogo pri 

poslovnih odločitvah, zato postavljamo naslednjo hipotezo: 
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H2: Obseg človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev potovalnih agencij 

statistično značilno in pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije. 

Za poslovanje potovalnih agencij  veliko pomenijo strokovno znanje in izkušnje, osebni stiki, 

mreža poslovnih partnerjev, posebna znanja (npr. tujih jezikov) ter delovni pogoji vseh 

zaposlenih, to pa so tudi lastnosti, ki naj bi jih imela internacionalizirana podjetja, zato 

postavljamo naslednjo hipotezo: 

H3: Notranje poslovno okolje potovalnih agencij ne vpliva statistično značilno na stopnjo 

internacionalizacije.  

1.4 Uporabljene raziskovalne metode 

Naloga je v raziskovalnem smislu razdeljena v dva dela. V prvem delu sta teoretično 

obravnavani glavni temi, potovalne agencije in internacionalizacija. Drugi del naloge je 

kvantitativna analiza.  

V nalogi smo uporabili različne metode dela in raziskovanja. Najprej smo preučili relevantne 

vire in  literaturo. V slednji prevladujejo strokovna dela predvsem z angleškega govornega 

področja. Na osnovi preučene literature in virov smo pripravili povzetke definicij 

organizatorjev potovanj in turističnih agencij ter oblikovali definicije potovalne agencije. V 

nadaljevanju smo preučili različne vidike internacionalizacije podjetij, predvsem v storitveni 

dejavnosti in s posebnim poudarkom na turistični dejavnosti. Oblikovali smo mere, s katerimi 

smo merili potencial slovenskih potovalnih agencij za internacionalizacijo in na celotni 

populaciji slovenskih potovalnih agencij izvedli anketiranje. Dobljene podatke smo obdelali s 

pomočjo orodja SPSS (Rovan in Turk 2008) in komentirali rezultate. Zaključni del naloge 

sestavlja povzetek ključnih ugotovitev raziskave, navedene so omejitve raziskave ter ocenjene 

možnosti uporabe rezultatov v praksi in nadaljnjega raziskovanja. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

V pregledani literaturi raziskovalci poudarjajo, da je kljub pomembnosti potovalnih agencij in 

poslov, ki jih le-te opravljajo, na tem področju narejenih zelo malo raziskav. Li (2008) je 

opravil pregled člankov s tega področja in presenečen ugotavlja pomanjkanje teoretičnih 

prispevkov in znanstvenih raziskav s področja turizma kot tudi majhno število objavljenih 

raziskav s področja managementa v turističnih strokovnih revijah. Do podobnih ugotovitev je 

prišla tudi Hjalagerjeva (2007) ob pripravi stopenjskega modela globalizacije v turizmu. 

Njena raziskava nam je, poleg Ruzzierjeve disertacije (2005), služila kot glavno teoretično 

izhodišče za proučevanje internacionalizacije potovalnih agencij. Sicer pa smo se pri 

preučevanju opirali na strokovno literaturo, ki obravnava druga področja turizma in storitvene 

dejavnosti. Zaradi večjih kapitalskih vložkov in večjega obsega poslovanja ter s tem 
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povezanimi večjimi poslovnimi tveganji je več zanimanja strokovne javnosti posvečenega 

hotelski in prevozni (letalski) dejavnosti.  

Zanimiva je tudi ugotovitev, ki jo navajajo Page in Connell (2006, 124–125) ter Lewis, 

Semeijn in Talalayevsky (1998). Zavračajo namreč dvome o tem, da se z uporabo 

informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) (npr. svetovnega spleta in elektronske pošte) 

zmanjšuje potreba po poslih, ki jih opravljajo potovalne agencije.  Avtorji ugotavljajo, da se 

predvsem spreminja način poslovanja, da posredniki in distribucijski kanali ostajajo, 

spreminja se samo način komuniciranja. Proizvajalci storitev (npr. hotelirji) še vedno s 

»prodajo na debelo« del poslovnega rizika prenašajo na posrednike. Potrošniki s tem, ko 

kupujejo paketne turistične storitve, zmanjšujejo stroške in porabijo manj časa za iskanje 

rešitev, hkrati pa od turističnih posrednikov dobijo tudi določeno znanje in nasvet. Z nakupom 

paketa turističnih storitev lahko potniki prihranijo celo do 60 odstotkov cene, ki bi jo plačali z  

nakupom posameznih storitev. Za turistične destinacije pa tak način prodaje pomeni tudi večji 

obseg poslovanja. Tudi Buhalis in Licata (2002) se strinjata, da nove tehnologije v 

posredniško dejavnost uvajajo predvsem nove oblike dela, ne zmanjšujejo pa pomen 

posredniške dejavnosti v turizmu. Predpostavljamo, da dejavnost potovalnih agencij ni v 

zatonu, pač pa v fazi tehnološkega prestrukturiranja, zato bo raziskava o možnosti 

internacionalizacije lahko ta proces oplemenitila.  

V registru pri Turistično gostinski zbornici je vpisanih okoli 420 pravnih subjektov, ki imajo 

licenco za opravljanje dejavnosti turističnih agencij in/ali organizatorjev potovanj. Večina 

podjetij ima obe licenci (okoli 370), le nekaj samo licenco za opravljanje posredniške 

dejavnosti (Jagarinec 2010). V okviru raziskave smo poskušali preveriti, koliko potovalnih 

agencij v resnici deluje in koliko registracij so si pridobila podjetja, ki se z organiziranjem 

turističnih paketov ter s turističnim posredništvom ukvarja zgolj posredno, oziroma morajo za 

opravljanje svoje osnovne dejavnosti opraviti tudi katero od storitev potovalnih agencij. 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) namreč zelo natančno opredeljuje, v katerih 

primerih morajo pravni subjekti pridobiti licenco organizatorja potovanj in/ali turističnega 

agenta (Ur. l. RS, št. 2/2004). 

Znanstvena literatura (Baum in Mudambi 1999; Clark idr. 1998) navaja, da se na pisno 

anketiranje odzove 10–25 % anketirancev. Kot glavna omejitev se torej postavlja število 

vrnjenih anketnih vprašalnikov. Ker sem sama dolga leta delala v turističnem podjetju, sem se 

opirala tudi na osebne poslovne stike in poznanstva. Pričakovano nam je izpolnjene anketne 

vprašalnike vrnila približno četrtina anketirancev. Vsekakor pa pridobljeni podatki 

predstavljajo majhen statističen vzorec. 

Relativno majhno število evidentiranih potovalnih agencij deluje razpršeno po prostoru 

celotne Slovenije. To pomeni, da v večini krajev deluje le manjše število agencij, ponekod 

tudi samo ena. Večja koncentracija potovalnih agencij je le v nekaterih večjih mestih. V 

raziskavi Kribela in Bojneca (2007) je sodelovalo 23 % potovalnih agencij iz Ljubljane, vsi 



Uvod 

7  

ostali kraji so bili zastopani z manj kot 2 % agencij. Zaradi narave oz. vsebine dela potovalnih 

agencij lahko z vprašanji zelo hitro posežemo na področja z varovanimi poslovnimi podatki. 

Zaradi maloštevilnosti potovalnih agencij bi lahko hitro prešli mejo anonimnosti. Zato smo 

morali biti pri oblikovanju anketnih vprašanj zelo previdni, da smo kljub njihovi vsebini 

ohranili kar se da visoko stopnjo anonimnosti oz. neprepoznavnosti posameznih agencij. 

Predpostavili smo, da bomo na osnovi strokovne literature lahko potegnili vzporednice z 

dejavnostjo potovalnih agencij ter določene teoretične osnove aplicirali v našo raziskavo. 

Glede na vedno večjo vpetost IKT v poslovanje sodobnih podjetij se ponujajo številne nove 

možnosti internacionalnega poslovanja, ki jih ti novi poslovni procesi in postopki omogočajo.  

Zato smo predpostavili tudi možnost, da ocenimo vpliv novih tehnologij na 

internacionalizacijo potovalnih agencij. 
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2 POTOVALNE AGENCIJE 

2.1 Definicije 

Turizem tvori veliko različnih dejavnosti, ki so ene bolj in druge manj direktno povezane s 

potovanji in z bivanjem ter z aktivnostmi turistov. Turistične dejavnosti se navezujejo na 

aktivnosti turista od začetka načrtovanja, zbiranja informacij, postopkov rezervacij, samega 

potovanja iz domačega v namembne kraje ter nazaj, bivanja in aktivnosti na destinaciji itd. 

Zaradi učinkovitejšega delovanja in večjega ekonomskega učinka posamezne ponudnike na 

eni in potrošnike na drugi strani velikokrat povezujejo posredniki. Zanje uporabljamo različna 

imena, večinoma pa turistične oz. potovalne agencije in organizatorji potovanj. Zaradi 

omenjenih dejstev, prepletanja in sodelovanja veliko različnih dejavnosti in očitno velike 

razvejanosti smo s pomočjo literature pripravili pregled poimenovanja posredniške dejavnosti 

v turizmu in vsebinske opredelitve pojmov, kot so turistični posrednik, turistična agencija, 

organizator potovanja itd. 

Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen (2007) navajajo, da potovalne agencije kot del turizma 

spadajo med storitvene dejavnosti, Bieger (2005, 66) pa dodaja: »…kot številni storitveni 

proizvodi je tudi turizem abstrakten proizvod, ki zahteva predhodno obrazložitev. Še bolj kot 

druge storitve pa je turizem tudi kontaktna storitev, močno odvisna od izvajalca.« Weaver in 

Oppermann (2000, 47) opozarjata na drugi vidik, saj po njunem »turizem pomeni veliko 

prepletenost raznih dejavnosti« in to še posebej izstopa v dejavnosti turističnih agencij in 

organizatorjev potovanj, saj le-te služijo zgolj namenu povezovanja posameznih s turizmom 

povezanih storitev (O’Conner in Frew 2002, po Ching-biu Tse 2003) in jih lahko smatramo 

kot čisto turistične. 

Holjevac (2003) ter Klenosky in Gitelson (1998) domnevajo, da imajo ljudje verjetno 

najpomembnejšo vlogo pri izvajanju turističnih storitev, Page (2003, 185) pa še posebej 

poudarja, da so upravljanje potovanj in prodajanje turističnih proizvodov strankam ključni 

elementi v proizvodnji, prodaji in distribuciji turističnega servisa, organizacije, ki to 

opravljajo, pa so vez med ponudbo in povpraševanjem. Turizem pa ima glede na ostale 

storitvene dejavnosti svoje specifičnosti (Quer, Claver in Andreu 2007). Turistični proizvod je 

neotipljiv in pogosto pomeni izkušnjo, oz. je proizvod, ki ga ni mogoče skladiščiti, preveriti 

ali preizkusiti pred nakupom (Bianchi 2008), zato ga potrošniki običajno kupujejo v nekem 

aktu zaupanja in v upanju, da je v skladu z njihovimi pričakovanji in potrebami. Še eno 

posebnost turizma dodaja Bieger (2005, 23), ki zatrjuje, da v nobeni drugi branži ne moremo 

pripisati toliko pomena posredovanju storitev kot v turizmu. To lahko razložimo z veliko 

prostorsko oddaljenostjo med ponudniki (npr. hotelom v tujini) in kupcem, ki ima pogosto 

pomanjkljivo preglednost nad trgom oz. ponudbo (stranka slabo pozna tržišče države, kjer še 

ni potovala) ter z dejstvom, da so kapacitete velikokrat omejene. Potovanja v tujino, na manj 
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znane destinacije, so zato praviloma rezervirana oz. knjižena v več stopnjah, s pomočjo več 

posrednikov. 

Page (2003, 75) je potovalne agencije, skupaj s podjetji za izposojo avtomobilov, turističnimi 

uradi, vodniki in spremljevalci, uvrstil v skupino turističnih sprejemnih dejavnosti (ang. 

tourism reception services). Isti avtor (2003, 185) dodaja: »Ena glavnih poti, po kateri 

turistična industrija komunicira, trguje in se sporazumeva s turisti poteka po t. i. distribucijski 

verigi, pri tem pa uporablja posrednike – agente, ki prodajajo turistične storitve. Zgodovinsko 

gledano so turistične proizvode prodajali potovalni agenti, ki so ponujali produkte vodilnih 

organizatorjev potovanj.« Podobno ugotavljata tudi Burke in Resnick (2000, 12–14), ko 

navajata, da je turistični agent pravzaprav svetovalec, ki prodaja storitve turističnega 

gospodarstva. 

Ko se turist odloči za potovanje oz. nakup le-tega, to pomeni, da se poveže z nekim 

turističnim trgovcem na drobno. Kot velika večina gospodarskih dejavnosti ima tudi turizem 

več vrst prodajnih poti. Stranke lahko turistične storitve kupijo pri več vrstah prodajalcev. 

Burke in Resnick (2000, 156–158)  govorita o dveh skupinah posrednikov. Prva skupina so 

dobavitelji, ki sami proizvajajo storitve, kontrolirajo njihovo kakovost in jih prodajajo 

direktno potrošnikom. Druga skupina pa so posredniki med proizvajalci in potrošniki in jih 

delimo v tri skupine: organizatorji potovanj, turistične agencije in specializirani distributerji. 

Page (2003, 79) posebej izpostavlja še prodajalce na medmrežju (npr. Expedia). Buhalis in 

Licata (2002) pa opisujeta najnovejše načine posredništva, ko s pomočjo različnih 

elektronskih posrednikov (internet, digitalna televizija, mobilna telefonija) tako izvajalci 

storitev sami kot tudi turistične agencije poslujejo s strankami. Lewis, Semeijn in 

Talalayevsky (1998) pa poudarjajo, da bo uporaba IKT omogočila ne le obhod klasičnih 

potovalnih agencij ampak tudi priložnost za le-te, da bodo vedno več poslovanja opravljale s 

pomočjo sodobne tehnologije. 

2.1.1 Turistične agencije 

Vrsta proizvodov, ki ji prodajajo turistične agencije, je odvisna od velikosti in namena 

agencije. Velika večina turističnih agentov ponuja splošne turistične aranžmaje in prodaja 

široko paleto proizvodov, npr. potovalne pakete, posamezne vrste prevozov, vstopnice za 

znamenitosti ter namestitvene kapacitete. Kot dodatno dejavnost turistične agencije nudijo 

pomožne storitve, npr. potovalna zavarovanja in potovalne čeke, svetovanje in najem 

avtomobila, prodajo spominkov, dejavnost menjave tujih valut itd (Laws 1999, 198; Mihalič 

2001). Vedno pogosteje pa se na turističnem trgu pojavljajo posredniki, ki kupcem prodajajo 

specializirane storitve (Laws 1999, 199), npr. samo križarjenja, adrenalinska potovanja, 

aranžmaje za starejšo populacijo itd. Trend razvoja pa gre v smeri svetovanja – turistične 

agencije naj bi v bodoče postale svetovalne agencije (Buhalis in Licata 2002; Holjevac 2003; 

Lewis, Semeijn, Talalayevsky 1998). 
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Turistične agencije so torej neke vrste prodajalci na drobno, ki omogočajo številnim 

proizvajalcem turističnih paketov direktno povezavo z morebitnimi kupci. Zaradi raznolikih 

proizvodov, ki jih prodajajo, so turistične agencije najpomembnejši posrednik v turizmu 

(Burke in Resnick 2000, 156–158; Klenosky in Gitelson 1998). Enako zagotavlja tudi starosta 

slovenskih ekonomistov s področja turizma Planina (1972), ko pravi da »…turistične agencije 

sodijo med najbolj značilne ali da so celo edina vrsta turističnih podjetij.« Drugi prodajalci 

kupujejo blago ali storitve od proizvajalcev, običajno na veliko ter zato dobijo popust, nato pa 

blago ali storitve prodajajo kupcem po višjih cenah od nabavnih in s tem ustvarjajo profit. 

Turistične agencije pa samo prenašajo storitve od proizvajalcev do kupcev in za svoje 

posredniško delo dobijo provizijo (določen znesek ali delež cene) od proizvajalca. Weaver in 

Oppermann (2000, 154) omenjata Medlikovo (1966) trditev: primarna funkcija turističnih 

agencij je zagotavljanje turističnih storitev strankam za provizijo (5–10 %) za t. i. glavne 

akterje turizma, kot so hoteli, prevozniki in organizatorji potovanj. Ta dejstva se pravzaprav 

niso spremenila vse do današnjih dni. Pred desetletjem sta Burke in Resnick (2000, 156–158) 

omenjala prve odločitve letalskih družb, da agentom ne bodo več plačevale provizije in da 

bodo le-te prisiljene v razmišljanje o uvedbi posebnih zneskov, ki bi jih zaračunavali 

strankam. Danes je to že običajni način poslovanja in na priporočilo Združenja turističnih 

agencij Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1996, slovenske turistične agencije strankam 

zaračunavajo t. i. prijavnino za kritje manipulativnih stroškov posredovanja določenih 

storitev, višina zneska pa lastna poslovna odločitev vsake agencije (Združenje turističnih 

agencij Slovenije 2010). 

Preglednica 1: Pregled nekaterih definicij turistične agencije 

Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Page 2003, 75 Turistične agencije se, skupaj s podjetji za 

izposojo avtomobilov, turističnimi uradi, 

vodniki in spremljevalci, uvrščajo v skupino 

turističnih sprejemnih dejavnosti (tourism 

reception services). 

Receptivna dejavnost. 

Planina 1972, 1 Turistične agencije so običajno štete za najbolj 

značilno ali celo za edino vrsto turističnega 

podjetja. 
Dejavnost turističnih agencij je zelo pestra, saj 

posega na področje gostinstva, transporta in 

trgovine, lahko pa tudi na področje industrije, 

obrti, bančništva ipd. 
Pretežni del dejavnosti turističnih agencij je 

usmerjen v posredovanje storitev in oblikovanje 

novih proizvodov na osnovi storitev, ki jih 

proizvajajo njihovi poslovni partnerji … 

Najbolj tipična oblika 

turističnega podjetja, 
zelo pestra dejavnost, 

prevladuje posredništvo.   
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Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Weaver in 

Oppermann 2000, 47 
»Turizem pomeni veliko prepletenost raznih 

dejavnosti« in to še posebej izstopa v dejavnosti 

turističnih agencij in organizatorjev potovanj. 

Prepletenost številnih 

dejavnosti. 

Sundbo, Orfila-

Sintes in Sørensen 

2007 

Med najbolj navzven naravnanimi dejavnostmi 

so turistično informativni uradi, turistične 

privlačnosti in turistične agencije. 

Orientiranost navzven, 
neločljivost proizvodnje in 

proizvoda. 

O’Conner in Frew 

2002, po Ching-biu 

Tse 2003 

Turistični proizvodi so različni in se redko 

prodajajo posamezno, lahko pa jih povezujemo 

v skoraj neskončne kombinacije. Turistične 

agencije morajo prepoznati želje in potrebe 

njihovih gostov, da jim lahko ponudijo čim bolj 

ustrezne storitve (in njihove kombinacije) ter 

tako premostijo razkorak med pričakovanji 

gostov in njihovo potovalno izkušnjo. 

Povezovanje storitev in 

zmanjševanje razkoraka 

med pričakovanji in 

dejansko storitvijo. 

Mihalič 2001, 52 Vrsta proizvodov, ki ji prodajajo turistične 

agencije, je odvisna od velikosti in namena 

agencije. Velika večina turističnih agentov 

ponuja splošne turistične aranžmaje in prodaja 

široko paleto proizvodov, npr. potovalne pakete, 

posamezne vrste prevozov, vstopnice za 

znamenitosti ter namestitvene kapacitete. Kot 

dodatno dejavnost turistične agencije nudijo 

pomožne storitve, npr. potovalna zavarovanja in 

potovalne čeke, svetovanje in najem 

avtomobila, prodajo spominkov, dejavnost 

menjave tujih valut itd. 
Osnovna funkcija turističnih posrednikov je 

funkcija prodajalca na drobno. 

Različna velikost, 
prodaja različnih storitev, 

prodaja ostalih s turizmom 

povezanih storitev.   

Ching-biu Tse 2003 Turistične agencije se postavljajo v vlogo 

posrednika ter tako vzpostavljajo storitve z 

dodano vrednostjo, kot jih pričakujejo gosti.  

Posredništvo. 

Klenosky in Gitelson 

1998 
Turistične agencije so ključni vmesnik v 

turističnem tržnem sistemu. Svetujejo primarna 

in sekundarna potovanja, izlete, atrakcije in 

ostale zanimivosti kot tudi transport, namestitev, 

prehrano in zabavo.  

Posredništvo, svetovanje. 

Laws 1999, 198 Turistične agencije so posredniki, ki kupcem 

prodajajo različne vrste primarnih turističnih 

proizvodov in vedno bolj tudi specializirane 

storitve. 

Posredništvo,  
specializiranost. 
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Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Burke in Resnick 

2000, 12–14 
Turistične agencije opravljajo vlogo svetovalca 

in na tak način prodajajo proizvode in storitve 

turističnega gospodarstva, običajno gre za 

široko paleto paketnih ali posameznih storitev. 

Turistom pomagajo načrtovati in rezervirati 

potovanja.  

Svetovanje, načrtovanje, 

rezerviranje. 

Holjevac  2003 Današnje turistične agencije se bodo v 

bodočnosti spremenile v potovalne svetovalce. 
Svetovanje.  

Page 2003, 185 Upravljanje potovanj in prodajanje turističnih 

proizvodov strankam so ključni elementi v 

proizvodnji, prodaji in distribuciji turističnega 

servisa, organizacije (tj. turistične agencije), ki 

to opravljajo, pa so vez med ponudbo in 

povpraševanjem. 

Načrtovanje in prodajanje 

turističnih storitev ter 

vezni člen med turističnimi 

akterji.  

Page in Connell 

2006 
Turistične agencije so del distribucijskega 

sistema in so v Veliki Britaniji še konec 90. let 

prejšnjega stoletja veljale za glavni element 

prodaje počitniških paketov, kljub temu, da 

vedno močnejša konkurenca postaja online 

prodaja organizatorjev potovanj in da se 

pojavljajo novi, elektronski posredniki.   

Člen distribucijske verige, 

ključni prodajalec 

pavšalnih potovanj.  

Weaver in 

Oppermann 2000, 

154 

Velikokrat je spregledana ključna vloga 

turističnih agencij pri oblikovanju dimenzij 

turističnega sistema, ko neodločene turiste z 

informiranjem in svetovanjem usmerijo na 

prave destinacije. 

Informativna in svetovalna 

vloga. 

Buhalis in Licata 

2002 
Najnovejši načini posredništva so tisti, ko s 

pomočjo različnih elektronskih posrednikov 

(internet, digitalna televizija, mobilna telefonija) 

tako izvajalci storitev sami kot tudi turistične 

agencije poslujejo s strankami. Turistične 

agencije pa postajajo vedno bolj potovalni 

svetovalci. 

Sodobnejša oblika –  

elektronsko poslovanje, 
svetovanje. 

Organizacijsko gledano so turistični agenti lahko neodvisni podjetniki, lahko pa so 

organizirani kot oddelek večje agencije oz. organizatorja potovanj ali v imenu specializiranih 

organizatorjev prodajajo omejeno paleto proizvodov. Vodilne turistične agencije (npr. 

Thomas Cook) so velikokrat povezane v verige (Endo 2006). 
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2.1.2 Organizatorji potovanj 

Sodobno turistično gospodarstvo zaradi razvejanosti dejavnosti in velikega števila akterjev 

poleg turističnih agencij pozna tudi organizatorje potovanj. Vloga organizatorjev potovanj se 

je od časov Thomasa Cooka, ki velja za začetnika te dejavnosti, precej spremenila. Pageu 

(2003, 186) se zdi eden lažjih načinov definiranja identifikacija, kaj organizatorji potovanj 

delajo, in sicer z navajanjem njihovih značilnosti in oblik poslovanja. Preprosto povedano: 

organizatorji potovanj organizirajo, zbirajo in sestavljajo v pakete (paketirajo) različne 

elemente turističnih doživljajev in jih ponujajo v prodajo s pomočjo medijev, kot so katalogi, 

letaki, oglasi, ali z uporabo IKT. Burke in Resnick (2000, 156–158) še bolj natančno navajata 

vsebino del organizatorjev potovanj: standardni paketi, ki jih ponujajo strankam, vključujejo 

različne vrste prevoza, namestitev, oglede znamenitosti, storitve vodnika, obroke, zabavo, 

izposojo vozila itd. Organizator potovanj bodisi od izvajalcev storitev kupi večjo količino 

storitev vnaprej (po izdatno nižji ceni) bodisi sam izvaja določene storitve. Različne 

proizvode oz. storitve sestavi v nov paket in ga po enotni ceni proda kupcem (O’Conner in 

Frew 2002, po Ching-biu Tse 2003). Ker je storitve kupil na veliko, zato po nižji ceni lahko še 

vedno strankam proda kakovostno storitev po ugodni ceni in ustvarja profit zase. Stranke, ki 

kupujejo pavšalne pakete, imajo od tega več koristi. Ne ukvarjajo se z zamudnim iskanjem in 

izbiranjem storitev ter za dobro ceno dobijo dobre storitve. Laws (1999, 199) pravi tudi, da je 

narava paketnih potovanj taka, da počitnikarjem nudi številne koristi, najbolj pa enostavnost, 

udobje in varnost nakupa celovitega nabora storitev. Organizatorji potovanj lahko prodajajo 

tudi pakete drugih organizatorjev.  

Po mnenju Weaverja in Oppermanna (2000, 162–163) so tudi organizatorji potovanj, podobno 

kot turistične agencije, locirani kot vmesnik med potrošniki in proizvodi in imajo podoben 

vpliv na razvoj turističnih sistemov, še posebej na destinaciji. Podobno kot pri turističnih 

agencijah se tudi pri organizatorjih potovanj ločita dve veliki skupini: tisti, ki delajo t. i. 

masovne turistične proizvode in specializirani organizatorji potovanj. Slednji servisirajo 

manjše skupine in zaračunavajo večje provizije, a hkrati zagotavljajo bolj specifične storitve 

in bolj izobražene ter usposobljene vodnike. Burke in Resnick (2000, 12–14) glede na ciljne 

skupine kupcev ločita pakete potovanj, oblikovane za individualne potnike ali pa za 

organizirane skupine (s spremstvom). V obeh primerih organizatorji potovanj pripravljajo 

itinerarje in pogodbe za posamezne storitve aranžmajev vnaprej ter kupujejo ali rezervirajo 

storitve. Lahko pa tudi izobražujejo in zaposlujejo vodje potovanj in spremljevalce. Svoje 

pakete nato prodajajo kupcem, direktno ali preko turističnih agencij.  

Zaradi segmentiranja povpraševanja, ko ljudje vedno bolj povprašujejo po specifičnih 

proizvodih in kombinacijah storitev (Holjevac 2003), imajo prednost mali, neodvisni 

organizatorji potovanj, ki so specializirani za določen segment ponudbe (npr. mladinski 

turizem). Specializirani distributerji se ukvarjajo s prodajo storitev v različnih segmentih 
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povpraševanja. Sem uvrščamo načrtovalce motivacijskih potovanj, srečanj, kongresov in 

drugih dogodkov in prodajalce »viškov« turističnih storitev (npr. zadnji sedeži na letalu ali 

sobe v hotelu). Takšne ugotovitve navajajo tudi Burke in Resnick (2000, 156–158) ter Page 

(2003, 188). Slednji (prav tam) navaja tudi, da še vedno veliko potovanj organizirajo veliki 

organizatorji potovanj, ki delujejo po celi Evropi in tudi globalno in da je v Veliki Britaniji 

poleg tega še okoli 300 malih organizatorjev potovanj (predstavlja jih lastna trgovska 

organizacija BITOA), ki se ukvarjajo z organizacijo itinerarjev, aktivnostmi in logistiko 

obiska tujih turistov v Veliki Britaniji. Hiter razvoj IKT pa omogoča vedno nove načine 

distribucije storitev (Buhalis in Licata 2002; Burke in Resnick 2000, 156).  

Hitra in nenadzorovana rast turistične dejavnosti je pripeljala tudi do tega, da so se kmalu 

začele pojavljati tudi nepravilnosti, ki so vodile celo do propadanja podjetij. Da bi zaščitili 

pravice potnikov in dobro ime organizatorjev potovanj, so v Veliki Britaniji prvi na svetu 

ustanovili Združenje britanskih potovalnih agentov (ABTA). ABTA je nastala po tem, ko je v 

60. letih 20. stol. propadlo veliko število organizatorjev potovanj. Leta 1975 so uvedli 

obvezno plačilo 2-odstotnega letnega prometa organizatorjev potovanj v poseben sklad, ki ga 

uporabijo za zaščito potnikov v primeru insolventnosti posameznega organizatorja potovanj 

(Page 2003, 192). Britanski organizatorji potovanj, ki želijo organizirati specialne oz. 

specifične programe, pa morajo pridobiti tudi posebno licenco organizatorjev letalskih 

potovanj (ATOL).  

Od slovenskih avtorjev o turističnih agencijah in organizatorjih potovanj govori samo 

Mihaličeva (2001). Po tuji literaturi navaja, da na turističnem trgu delujeta dve vrsti podjetij, 

organizatorji potovanj in turistične agencije. Prvi so »tovarne turističnih potovanj«, drugi pa 

»njihovi zastopniki in vezni člen med organizatorji in potniki oziroma gostinskimi podjetji in 

njihovimi gosti ali prevoznimi podjetji in njihovimi strankami« (Mihalič 2001, 4–5).  

Preglednica 2: Pregled nekaterih definicij organizatorja potovanj 

Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Weaver in 

Oppermann 2000, 

162–163 

Organizatorji potovanj so, podobno kot 

turistične agencije, locirani kot vmesnik med 

potrošniki in proizvodi in imajo podoben vpliv 

na razvoj turističnih sistemov, še posebej na 

destinaciji. Podobno kot pri turističnih agencijah 

se tudi pri organizatorjih potovanj ločita dve 

veliki skupini: tisti, ki delajo t. i. masovne 

turistične proizvode, in specializirani 

organizatorji potovanj. 

Vmesni člen v turistični 

verigi, masovne ali 

individualne storitve. 



Potovalne agencije 

15  

 
Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Laws 1999, 198– 

199 
Z vidika destinacije se paketne počitnice lahko 

razumejo kot mreža konkurenčnih, a med seboj 

odvisnih poslov, ki pa so povezani z izvornimi 

deželami potnikov. Potovalni agenti poleg 

specialnih znanj o poslovnih tokovih, 

komuniciranju in distribucijskih kanalih bolje 

poznajo nakupovalne navade teh potnikov, zato 

lažje oglašujejo in prodajajo storitve. Mali 

organizatorji potovanj se specializirajo v 

prodajo določenih destinacij ali tipov potovanj, 

veliki pa organizirajo bolj množična potovanja. 

Zakup storitev, sestava 

pavšalnih paketov, 

prodajne poti. 

Burke in Resnick 

2000, 157–158 
Organizatorji potovanj so posredniki, ki 

ponujajo paketna potovanja. Standardni paketi, 

ki jih ponujajo strankam, vključujejo različne 

vrste prevoza, namestitev, oglede znamenitosti, 

storitve vodnika, obroke, zabavo, izposojo 

vozila … Storitve bodisi v večjih količinah 

kupuje pri ponudnikih storitev bodisi jih 

organizirajo sami. 

Zakup storitev in 

sestavljanje pavšalnih 

paketov potovanj. 

Mihalič 2001, 4–5  Na turističnem trgu delujeta dve vrsti podjetij, 

organizatorji potovanj in turistične agencije. 

Prvi so »tovarne turističnih potovanj«, drugi pa 

»njihovi zastopniki in vezni člen med 

organizatorji in potniki oziroma gostinskimi 

podjetji in njihovimi gosti ali prevoznimi 

podjetji in njihovimi strankami«. 

Sestava pavšalnih paketov. 

O’Conner in Frew 

2002, po Ching-biu 

Tse 2003 

Organizator potovanj bodisi kupi od izvajalcev 

storitev večjo količino storitev vnaprej (po 

izdatno nižji ceni) ali pa sam izvaja določene 

storitve. Različne proizvode oz. storitve sestavi 

v nov paket in ga po enotni ceni proda kupcem. 

Zakup storitev in 

sestavljanje pavšalnih 

paketov potovanj. 

Page 2003, 186 Značilna dela in oblike poslovanja 

organizatorjev potovanj: organizirajo, zbirajo in 

sestavljajo v pakete (paketirajo) različne 

elemente turističnih doživljajev in jih ponujajo v 

prodajo s pomočjo medijev, kot so katalogi, 

letaki, oglasi ali z uporabo informacijsko 

komunikacijske tehnologije (IKT). 

Sestavljanje pavšalnih 

paketov in prodajanje po 

različnih prodajnih poteh. 
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Avtor, letnica Definicija Poudarek 

Page in Connell 

2006, 127 
Organizatorji potovanj imajo zmožnost kupovati 

storitve in ostale elemente, povezane s 

turističnimi doživetji, od drugih izvajalcev ali 

dobaviteljev z znatnimi količinskimi popusti. 

Izpolnjujejo osrednjo vlogo v turizmu, ker 

omogočajo ostalim udeležencem turističnega 

posla, da svoje storitve prodajajo vnaprej. 

Zakup storitev. 

March 2000, 13 Glede na ostale turistične komponente (npr. 

prevoz, namestitev) so organizatorji potovanj 

glavni sprejemalci odločitev, igrajo osrednjo 

vlogo pri odločanju in nakupu turističnih 

storitev. 

Zakup storitev in odločitve 

o poslovanju. 

Burke in Resnick 

2000, 14 
Organizatorji potovanj pripravljajo itinerarje in 

pogodbe za posamezne storitve aranžmajev 

vnaprej ter kupujejo ali rezervirajo storitve. Le-

te so oblikovane za individualne potnike ali pa 

za organizirane skupine (s spremstvom). Lahko 

pa tudi izobražujejo in zaposlujejo vodje 

potovanj in spremljevalce. Svoje pakete nato 

prodajajo kupcem, direktno ali preko turističnih 

agencij, odvisno tudi od velikosti, saj so 

organizatorji potovanj lahko mala, družinsko 

vodena podjetja ali velike korporacije. 

Izobraževanje strokovnih 

kadrov.  
Različne velikosti podjetij. 

Sundbo, Orfila-

Sintes in Sørensen 

2007 

Na nelokalni ravni mrež prevladuje verižno 

organizirano poslovanje, kjer  so organizatorji 

potovanj v vlogi distributerja za podjetja, ki 

delujejo na destinaciji. 

Povezava in distribucija 

storitev. 

Ritchie in Crouch 

2005, 100 
Posredniki z opravljanjem različnih uporabnih 

dejavnosti in funkcij usmerjajo turistični sistem 

tako, da omogočajo koristi potnikom in 

organizatorjem. 

Usmerjanje sistema 

storitev. 

Buhalis in Licata 

2002 
Hiter razvoj IKT pa omogoča vedno nove 

načine distribucije storitev. 
Nove oblike distribucije. 

2.1.3 Potovalne agencije 

Mihaličeva (2001) poudarja, da v Sloveniji pogosto uporabljamo enoten izraz turistična 

agencija tako za posamezne posrednike kot tudi za organizatorje potovanj (npr. Kompas, 

Atlas). Situacijo v Sloveniji dodatno zapleta dejstvo, da v praksi organizatorji potovanj res 

nastopajo tudi kot posredniki, turistične agencije pa občasno tudi organizirajo potovanja 

(Mihalič, prav tam). Podobno delitev predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
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(ZSRT), ki opredeljuje pogoje za pridobitev državne licence za organizatorje potovanj in 

turistične agente (Ur. l. RS, št. 2/2004). Za pridobitev licenc je v obeh primerih potrebno 

predložiti dokazilo o vpisu opravljanja dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev v 

ustrezni register oziroma vpisnik, obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti, 

dokazilo, da vodilna oseba ni bila kaznovana ali bi bili zoper njo izrečeni ukrepi prepovedi 

delovanja iz gospodarskih ali pravnih razlogov in da ima ustrezno strokovno izobrazbo ter 

določeno število let delovnih izkušenj v tej dejavnosti. Za dejavnost organiziranja turističnih 

aranžmajev je potrebno predložiti tudi dokazilo o zavarovanju za primer nesolventnosti, ki se 

nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča 

oziroma na kraj odhoda, če tega organizator potovanja ni sposoben sam financirati, in 

garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega 

izvajanja pogodbenih obveznosti. Za obe dejavnosti mora lastnik imeti poslovni prostor, ki 

mora za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev biti dostopen z javnih površin, ter določen 

in na vidnem mestu označen obratovalni čas. Bolj zapleteno je poimenovanje dejavnosti v 

Statističnem uradu republike Slovenije (Statistični urad Republike Slovenije 2010a). V 

metodoloških pojasnilih navajajo, da so »(E)note opazovanja potovalne, turistične agencije, 

oziroma poslovni subjekti (podjetja in zasebniki), ki se ukvarjajo s storitvami potovalnih 

agencij in organizatorjev potovanj (šifra dejavnosti SKD je 63.300),« v definicijah in 

pojasnilih pa navajajo, da so »[p]otovalne agencije pravne osebe in podjetnik posameznik, ki 

opravljajo dejavnost organiziranja turističnih potovanj.« Letne vprašalnike »izpolnjujejo 

potovalne agencije in vsi poslovni subjekti in njihove podružnice, ki opravljajo storitve 

potovalnih agencij v smislu organizacije in izvedbe potovanj. Ne poročajo pa tisti (turistični 

agenti, op. a.), katerih dejavnost je izključno posredovanje turističnih potovanj drugih 

domačih organizatorjev.« Izločili so torej pravne subjekte, ki delujejo zgolj kot posredniki 

storitev domačih organizatorjev. Po podatkih Turistično gostinske zbornice (Jagarinec 2009) 

je bilo na dan 30. 12. 2009 v Sloveniji registriranih 432 turističnih agencij z licenco, od tega 

je 361 (83,57 %) turističnih agencij, ki imajo obe licenci, tako za organiziranje kot tudi za 

prodajo, in 71 oziroma šestina (16,43 %) turističnih agencij, ki imajo po eno licenco in se 

ukvarjajo samo s posredovanjem oziroma prodajo turističnih aranžmajev.  

Na podlagi strokovnih definicij turističnih agencij in organizatorjev potovanj ter podatkov 

SURS in Turistično gostinske zbornice (TGZ) smo se odločili, da v raziskavo vključimo 

gospodarske subjekte, ki imajo obe v Sloveniji veljavni licenci (Turistično gostinska zbornica  

2010a) in jih poimenujemo z enotnim izrazom potovalne agencije. V pomenu poslovne 

verige, kjer si delovne faze v turistični posredniški verigi sledijo od idejne zasnove preko 

iskanja ponudnikov, sestavljanja paketov do posredovanja in prodaje, pa smo zaradi jasnejše 

ločitve delovnih faz smiselno uporabili izraza organizator potovanj in turistični 

agent/agencija.  
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2.2 Vsebina poslov potovalnih agencij  

Običajno se turistično gospodarstvo deli na namestitev, transport, znamenitosti, sektor 

organiziranja potovanj ter sektor organiziranja destinacije (Page 2003, 314). Vsebino poslov 

potovalnih agencij pa zanimivo označita Weaver in Oppermann (2000, 162), ko pravita da »je 

bilo že prvo potovanje Thomasa Cooka v bistvu narejeno po maniri tovarniške proizvodnje 

industrijske dobe in je po njem prevzelo pomembno značilnost – uniformiranost«, do danes pa 

se osnovni mehanizmi poslovanja niso spremenili.  

2.2.1 Paketi turističnih storitev 

Razvoj turizma v postindustrijski dobi sili tako organizatorje potovanj kot ostale turistične 

subjekte, da na osnovi spoznanj o raznolikosti povpraševanja in potreb gostov (Holjevac  

2003) pripravljajo vedno bolj raznovrstne proizvode. Eden od načinov, kako doseči 

raznolikost ponudbe, je razumevanje vsake posamezne turistične izkušnje kot samostojnega, 

mini paketa in s tem kupcem ponuditi možnost, da sami izberejo posamezne »enote« in 

sestavijo pakete, prilagojene lastnim potrebam (Klenosky in Gitelson 1998). Npr. turist si 

lahko izbere dva tedna počitnic s polnim penzionom nekje na morju in na povratku z 

avtobusom še krožno potovanje, spet drugi kombinira počitnice v samotni planinski koči in v 

znanem turističnem središču na morju. Seveda pa obstajajo tudi turisti, ki svoja potovanja 

načrtujejo sami in od organizatorjev potovanj kupijo zgolj posamezne segmente pred ali med 

samim potovanjem.  

Bieger (2005, 270) in Page (2003, 187–188) navajata, da turistični paket (ang. inclusive tour) 

običajno vsebuje vsaj dve storitvi, vključuje bivanje vsaj 24 ur s prenočevanjem in se prodaja 

po enotni ceni. Običajno so vključeni elementi: prevoz, namestitev in ostale turistične 

storitve. Vrste paketov se pogosto delijo glede na: 

– način potovanja – z letalom (redne linije in čarterji), ladjo (trajektom) ali avtobusom ali s 

kombiniranimi prevozi (npr. fly & drive potovanja po ZDA); 

– način (vrsta) namestitve; 

– potovanja po domovini ali tujini; 

– dolžino počitnic: kratki oddih (manj kot 4 nočitve) ali daljše počitnice; 

– razdaljo potovanja – kratka (do 4 ure poleta) ali dolga; 

– značilnosti (tipu) destinacije: mestne, obalne, doživljajske počitnice. 

Paketna potovanja so torej namensko za turiste sestavljene ponudbe. Izhodišče za sestavo 

paketnega potovanja naj bi bil premislek o tem, kateremu segmentu gostov bo določen paket 

namenjen, zatorej morajo potovalne agencije najprej določiti pozicioniranje paketa. Na osnovi 

tega izluščijo ključne potrošnike in poiščejo njihovim željam primerne storitve, ki jih bodo 

ponudili. Bieger (2005, 270) pravi, da pavšalna ponudba oz. turistični paketi v turističnem 
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gospodarstvu izpolnjujejo dvojno funkcijo. Najprej, s temi masovnimi proizvodi lahko 

mnogokrat dosežejo za turiste ugodne cene, hkrati pa je za turiste udobno, saj lahko vse 

želene oz. potrebne storitve rezervirajo naenkrat, v enem paketu. Na drugi strani pa so lahko 

paketne ponudbe idealna možnost za komuniciranje z gosti. Le-ti si na osnovi ponujenih 

paketov v končni fazi zaželijo svojim potrebam prirejen skupek storitev, ne rezervirajo 

nobenega pavšalnega potovanja, pač pa si sestavijo svoj paket in rezervirajo posamezne 

storitve. 

2.2.2 Zakup turističnih storitev 

Naslednji pomembni vidik poslovanja potovalnih agencij je proces zakupa storitev. Navade 

potrošnikov glede knjiženja počitnic se hitro spreminjajo. Medtem ko je še nekaj desetletij 

nazaj veljalo, da je smiselno čim prej izbrati počitniško destinacijo, se v zadnjih dveh 

desetletjih potniki zelo pozno odločajo za nakup počitniških paketov ali celo čakajo na 

ponudbe v zadnjem hipu (Laws 1999, 202–203). Na osnovi poznavanja turističnega 

povpraševanja in pričakovanih trendov turističnih tokov se potovalne agencije odločajo za 

destinacije in storitve, ki jih bodo (večinoma naslednjo sezono) ponudili kupcem (Klenosky in 

Gitelson 1998). Po Pageu in Connellovi (2006, 127) in Buckleyu (1999, 43) organizatorji 

potovanj kupujejo storitve in druge elemente turističnih doživljajev od zanje pomembnih 

ponudnikov v večjih količinah po značilno znižanih cenah. Pogodbe o masovnem zakupu v 

večjih turističnih območjih, npr. v poletni sezoni, pomenijo, da lahko organizatorji potovanj 

prosto razpolagajo s prenočitvenimi in drugimi kapacitetami (Laws 1999, 203) ter da se lahko 

z lastnim znanjem vključijo celo v vodenje ali upravljanje poslov na destinaciji. Na podoben 

način se organizatorji potovanj povezujejo z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi, se 

dogovarjajo za pogoje poslovanja in sklepajo pogodbe, ki omogočajo, da prodajajo počitniške 

pakete. Organizatorji potovanj na ta način igrajo pomembno vlogo v turizmu, saj različnim 

ponudnikom omogočajo prodati kapacitete pogosto daleč vnaprej (običajno so pogodbe 

podpisane eno leto, preden kapacitete zasedejo turisti). Pri organizaciji dela je pomembno tudi 

to, ali se organizatorji potovanj ukvarjajo s potovanji državljanov v tujino ali vozijo tujce v 

domovino. V prvem primeru je pomembnejše poznavanje poslovnih značilnosti in navad v 

ciljnih deželah in neposredno vključevanje v upravljanje je običajno težje zaradi geografske 

oddaljenosti, gospodarskih, kulturnih in drugih razlik. Sodelovanje in (so)upravljanje v 

domačem gospodarstvu pa je lažje, a je težje prepoznati motive in potrebe kupcev iz drugih 

okolij. 

Poslovna uspešnost organizatorjev potovanj je omejena s sposobnostjo in spretnostjo podjetja 

v kupovanju delnih proizvodov oz. storitev, ki sestavljajo turistične pakete, po konkurenčnih 

cenah na eni strani in s prodajo paketov po cenah nižjih od tistih, ki jih lahko dosežejo kupci, 

če bi kupovali posamezne storitve (Burke in Resnick 2000, 158; Buckley 1999, 43). Zaradi 

tega organizatorji potovanj organizacijsko standardizirajo vsebino paketov (le malo se 

razlikujejo po destinacijah) in s tem držijo nizke cene. Nizke cene lahko dosegajo s pogajanji 
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z dobavitelji, z zniževanjem profitnih marž ter z zniževanjem stroškov. Eden od načinov 

zniževanja stroškov je vključevanje organizatorjev potovanj v večja, integralna, turistična 

podjetja, ki npr. posedujejo tudi lastna letala in lahko cene znižujejo z velikim deležem 

uporabe poletov (Page 2003, 189–191). Zniževanje stroškov kot pozitivni učinek poslovnega 

združevanja malih trgovcev omenjata tudi  Runyan in Droge (2008). Združena mikro podjetja 

lahko v določeni meri celo konkurirajo velikim.  

Sodobno turistično tržišče je močno zapolnjeno s ponudbo klasičnih storitev in običajnih 

kombinacij paketov. Ustvarjalni organizatorji potovanj rešitev vidijo tudi drugje, v iskanju 

novih tržišč in prodajnih niš. Ena takih so t. i. prekomorska oz. dolga potovanja (v Veliki 

Britaniji predstavljajo 20 % vseh potovanj v tujino). Page (2003, 199) enega od izhodov vidi 

v prodajanju zgolj čarterskih poletov. Bolj običajno pa organizatorji potovanj iščejo nove, 

cenejše destinacije (v zadnjih letih Grčija in Turčija). Polovica turistov iz Velike Britanije 

počitnice kupi v paketu pri potovalnih agencijah (Laws 1999, 198), zato se slednji soočajo 

predvsem z gosti, ki se vračajo in sorazmerno s tem pada tudi delež gostov, ki prvič 

počitnikujejo v taki organizirani obliki. Za te goste je potrebna diverzifikacija proizvodov in 

dodajanje možnih novih vsebin v počitniške pakete. Takšne rešitve so npr. kratki mestni in 

drugi oddihi v smislu podaljšanih vikendov, kar omogoča vrsta na novo usposobljenih 

manjših letališč, dolga (prekomorska) in pustolovska potovanja, kot je ekoturizem in naravne 

počitnice ter večja prilagodljivost in možnost prirejanja vsebin paktov potrebam turistov 

(Page, prav tam). Predvsem mali organizatorji potovanj se specializirajo zgolj v posamezne 

destinacije ali tipe počitnic (Laws 1999, 199). 

2.2.3 Prodajne poti paketov turističnih storitev 

S pripravljeno ponudbo posameznih storitev ali kombinacij le-teh je potrebno seznaniti 

zainteresirano javnost. Od zanimivosti ponudbe in interesa potencialnih kupcev in posledično 

rezervacij in knjiženj storitev je odvisna prodajna uspešnost potovalnih agencij. Organizatorji 

potovanj svojo produkcijo na več načinov predstavijo zainteresirani javnosti. Še vedno je 

najbolj zastopan način predstavitev ponudbe potovanj v katalogih, čeprav vedno bolj 

pomemben medij postajajo tudi predstavitve na svetovnem spletu (Buhalis in Licata 2002). 

Oba načina predstavitve ponudbe, kataloška in internetna, pa potovalnim agencijam 

omogočata večjo diverzifikacijo cen oz. večje prilagajanje povpraševanju (Ching-biu Tse 

2003; Page 2003, 199). 

Na tej točki verige turistične industrije stopajo v ospredje posredniki in prodajalci turističnih 

storitev. Burke in Resnick (2000, 12–14) in Coathup (1999) pravijo, da turistične agencije 

pomagajo strankam uresničevati potovalne načrte in delajo rezervacije. Po skrbnem 

preverjanju potreb in želja strank jim svetujejo primerne storitve, nato izvedejo rezervacijo, 

sprejmejo plačilo, izstavijo voucher ali napišejo vozovnice. Na ta način se kažejo vloga, moč 

in absolutna vrednost človeškega kapitala. Turistični agenti namreč uporabljajo inteligenco, 
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vztrajnosti in poznavanje psihologije prodaje, da povpraševanje stranke spremenijo v 

konkretno rezervacijo. Poleg tega, da morajo biti navdušeni nad produkti, ki jih prodajajo, 

morajo biti sposobni hitro in natančno posredovati različne sveže, aktualne in uporabne 

informacije. Agent je vir vseh informacij, ki niso zapisane v prodajnem katalogu (Klenosky in 

Gitelson 1998), hkrati pa načeloma dobro pozna potrebe in navade svojih kupcev (Imanishi 

2007). S tem se strinja Page (2003, 63), ko navaja, da je »za poslovanje zelo pomembno 

razumeti, kako potrošniki izbirajo proizvode bodisi s pomočjo interneta bodisi po bolj 

tradicionalni poti, kot so turistični agenti.« Isti avtor tudi pravi (prav tam), da si predvsem 

turisti, ki želijo zmanjšati morebitne rizike, poiščejo znane blagovne znamke, ki zagotavljajo 

kakovost in si dodatno varnost zagotovijo s knjiženjem potovanj pri turističnih agentih, ki z 

neposrednim stikom in pozitivnim pristopom oz. razlago o novi izkušnji ojunačijo kupce, da 

se odločijo za potovanje. Tudi Weaver in Oppermann (2000, 154) opozarjata na pogosto 

spregledano vloga turističnih agencij pri oblikovanju dimenzij turističnega sistema. S tem, da 

turistične agencije neodločene turiste oskrbujejo z informacijami in nasveti o predvidenih 

destinacijah, spodbujajo odločitve o potovanju na določene destinacije ter koriščenju 

posameznih oz. paketnih storitev (Coathup 1999; Klenosky in Gitelson 1998). Prav tako 

lahko, zaradi svojega posluha in občutljivosti na odzivanje na trgu, pridobijo za destinacijske 

managerje neprecenljivo povratno informacijo od turistov o destinacijah in storitvah. V luči 

razvoja sodobne IKT je na mestu vprašanje, ali bo le-ta lahko kdaj (v celoti) nadomestila 

človeka kot ključnega akterja turizma. Kompleksnost agencijskih storitev zahteva določen 

nivo izobrazbe zaposlenih, potrebno je nenehno nadgrajevanje znanja, npr. tujih jezikov in 

uporabe sodobne IKT, dobrodošle pa so tudi osebne izkušnje s potovanj (Burke in Resnick 

2000, 12–14; Klenosky in Gitelson 1998). Človeški kapital torej ostaja ena ključnih 

značilnosti dejavnosti potovalnih agencij, čeprav nekateri avtorji, npr. Buhalis in Licata 

(2002), napovedujejo neizbežnost vedno večje uporabe elektronskih posrednikov. Vendar gre  

pri tem gre samo za drugačno obliko oz. tehniko posredništva, kjer morajo v ozadju prav tako 

delovati ljudje, ki natančno poznajo turistične proizvode in psihologijo prodaje. Lewis, 

Semeijn, Talalayevsky (1998) menijo, da veliko število socialnih in institucionalnih 

dejavnikov govori proti eliminaciji posrednikov. Potrošniki sicer lahko izberejo, ali bodo še 

naprej uporabljali tradicionalne ali internetne posrednike, kajti oboji v resnici predstavljajo 

številne proizvajalce turističnih produktov. Sodobne oblike posredništva (s pomočjo IKT) ne 

povzročajo, da se v poslovni verigi izpušča en člen, pač pa so le nova pojavna oblika. 

Verjetno najpomembnejše pa je dejstvo, da sta npr. zaupanje in socialni kontakt zelo 

pomembna vidika za potrošnike, predvsem ko načrtujejo počitnice oz. potovanja v prostem 

času. Osebni stik na neki fizično otipljivi lokaciji (agenciji) ostaja zelo pomemben dejavnik za 

mnoge potnike. 

Sodobni turistični trg ponuja skoraj neomejene možnosti storitev, od čisto individualnih do 

različno fleksibilno povezanih in klasičnih paketov. Zaradi skoraj nepregledne količine 

ponujenih storitev in zaradi vedno bolj osveščenih kupcev (Coathup 1999) se trg turističnih 

agencij vedno bolj diverzificira. Še vedno so prevladujejo turistične agencije, ki so prodajalci 
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prostočasovnih paketov in vseh vrst poslovnih potovanj. Število poslovnih potovanj močno 

narašča, briše pa se tudi meja med klasičnimi potovanji in poslovnimi potovanji. Sodobni trg 

prinaša tudi potrebo po manjših, specializiranih organizacijah, ki tržijo in distribuirajo njihove 

proizvode širokemu krogu potencialnih kupcev v upanju, da bodo med veliko množico drugih 

ponudb izbrali prav njihovo (McKercher idr. 2003; Page 2003, 188). Nekatere turistične 

agencije so specializirane za prodajo posameznih vrst potovanj, npr. križarjenja, ali za 

določene skupine kupcev, npr. ekoturiste, starejše (seniorje), študente. Od poslovne 

usmerjenosti je večinoma odvisna tudi njihova lokacija, npr. agencije za poslovna potovanja 

večinoma delajo v tehnoloških parkih ali poslovnih četrtih, t. i. internetne agencije pa lahko 

poslujejo celo na drugem koncu sveta (t. i. klicni center, ang. call center), kjer so cenejše 

storitve, kot je delovna sila ali najem prostorov (Buhalis in Licata 2002; Burke in Resnick 

2000, 161–161). Po mnenju Runyana in Drogeve (2008) je izbira lokacije verjetno najbolj 

pomembna in draga posamezna odločitev malih trgovcev, saj slaba lokacija za majhno 

podjetje lahko pomeni katastrofo, za velika podjetja načeloma tudi slabša izbira lokacije ni 

problem. Bolj specializirane agencije so bolj založene s specializiranimi  informacijami, 

zanimive so za ožji segment potrošnikov (McKercher idr. 2003), a lahko ponujajo dražje 

storitve. Weaver in Oppermann (2000, 155) sta mnenja, da ta vrsta agencij postopoma postaja 

prevladujoča. Za kupce so v zadnjih letih vedno bolj zanimive tudi t. i. »last minute« agencije. 

Takšna oblika turističnih agencij je tudi »poslovni odgovor« na vedno večje število izvajalcev 

turističnih storitev, ki svojo ponudbo s pomočjo svetovnega spleta sami prodajajo direktno 

končnemu potrošniku (Ching-biu Tse 2003), a so pri tem omejeni na prodajo zgolj svoje 

storitve. »Last minute« agencije so podjetja, ki prodajajo npr. samo zadnje sedeže na 

čarterskih poletih, ali zadnje, neprodane počitniške pakete, prodaja pa se začne približno dva 

tedna pred odhodom in po precej znižanih cenah. Take agencije so še posebej zanimive za 

avanturistične popotnike, pripravljene potovati glede na trenutni navdih, ne glede na 

destinacijo, samo da je poceni. Burke in Resnick (2000, 161–161) ločujeta še t. i. 

korporacijske agencije, ki v zadnjem času nastajajo v velikih podjetjih za potrebe njihovih 

zaposlenih. Namesto da iščejo storitve potovalnih agentov, organizirajo lastni oddelek, ki 

skrbi predvsem za službena potovanja. Opravljajo torej naloge potovalne agencije, a so 

specializirani za potrebe njihovega lastnega podjetja. Tudi njihovo plačilo se kompenzira iz 

dela celotnega podjetja in načeloma ne dobivajo provizij od izvajalcev storitev. Podjetja v 

Sloveniji pa v zadnjih letih, predvsem zaradi naraščanja potreb po službenih potovanjih, 

sklepajo pogodbe z večjimi potovalnimi agencijami, ki svoje agencije odpirajo znotraj teh 

podjetij.  

Za svojo svetovalno in posredniško delo dobijo posredniki provizijo od izvajalcev storitev, 

organizatorji potovanj običajno 20 % in turistične agencije 10 %. Vseeno pa so storitve (npr. 

letalske vozovnice, prenočevanje v hotelu) za gosta cenejše, saj izvajalci storitev posrednikom 

ponujajo tudi (dodatne) količinske popuste. Tudi za izvajalce storitev je takšne način dela 

privlačen, saj lahko na dolgi rok računajo na določeno uravnoteženo zasedenost kapacitet 

(Bieger 2005, 24). Za posrednike igra pomembno vlogo tudi zgodnja prodaja kapacitet, saj 
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omogoča lažje poslovanje in načrtovanje poslovnih in storitvenih aktivnosti, zato se pogosto 

odločajo za ponudbo izdatnih popustov pri zgodnjih rezervacijah.  

Zaradi aktivne cenovne politike se pojavljajo nove oblike potovalnih agencij. Page (2003, 

189–191) izpostavlja turistične pakete z vključenimi letalskimi prevozi, ki turistom 

omogočajo potovanja v geografsko in kulturno zelo oddaljene kraje. Da organizatorji 

potovanj dosežejo ugodno (dovolj nizko) ceno, morajo npr. na čarterskih poletih doseči vsaj 

80–90 odstotkov zasedenosti (v primerjavi z 50–70-odstotno zasedenostjo rednih linij). To v 

praksi pomeni, da poskušajo vsak nezaseden sedež prodati na tržišču po stroškovni ceni ali 

celo ceneje, z namenom zapolnitve kapacitet letala. Takšna prosta mesta prodajajo kot samo 

polet (ang. fly-only) ali poceni počitnice oz. preko mreže novega tipa turističnih agencij, t. i. 

letalskih borz. T. i. agenti konsolidatorji kupujejo višek kapacitet ter prevzemajo odgovornost 

za trženje in prodajo praznih čarterskih sedežev. Vsak dodaten potnik lahko za letalsko 

družbo oz. potovalno agencijo ustvari dodaten donos oz. zaslužek tudi z npr. nakupom v 

brezcarinski trgovini na letalu ali z nakupom paketa počitnic, četudi so mu sam polet prodali 

pod ceno.  

Sodobne tehnologije pa vedno širšemu krogu uporabnikov omogočajo, da si samostojno 

načrtujejo potovanja, sestavljajo pakete storitev po lastnih potrebah in željah ter da jih preko 

interneta tudi rezervirajo (ang. on.line booking) (Buhalis in Licata 2002; Ching-biu Tse 

2003). 

Weaver in Oppermann (2000, 39) opozarjata na še eno posebnost turističnih agencij, ki 

poslujejo v domači regiji potnikov. S turističnimi tokovi iz izvorne regije odteka kapital, posel 

turistične agencije, kot enega od dobaviteljev storitev v turizmu, namreč cveti in se razvija na 

račun tega, da domačini kot turisti odhajajo na pot. Neposredne ekonomske koristi torej v 

večji meri beležijo izvajalci storitev na destinaciji, v domači regiji pa le manjši del dohodka 

(provizija) pripade agentu. 

2.2.4 Lokalne turistične agencije  

Posredniško vlogo igrajo tudi t. i. lokalni agenti, ki delujejo na destinaciji (ang. ground 

handling agents) in sodelujejo npr. s hotelirji, prevozniki, lokalnimi oblastmi itd. v imenu 

tujih organizatorjev potovanj. Imanishi (2007) opozarja na vlogo in pomen kulturnih razlik 

med japonskimi turisti in izvajalci storitev na destinacijah. Tuji lokalni agenti namreč ne 

razumejo in ne poznajo navad Japoncev, zato, v izogib težavam in stalnim pritožbam turistov, 

japonske potovalne agencije odpirajo svoja predstavništva na destinacijah, da bi lažje reševali 

pritožbe. Na teh predstavništvih zbirajo tudi informacije in odzive strank, hkrati pa znižujejo 

tudi stroške poslovanja (ni več provizij za lokalne agente). Da bi dosegli čim boljše izhodišče, 

v tujini odpirajo nova podjetja, ki poslujejo po zakonih dežele gostiteljice. Da lahko delajo po 

japonskih standardih, sicer zaposlujejo vedno več Japoncev, sploh osebja, ki je v 
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neposrednem stiku s turisti. T. i. »backstage« delavci pa so domačini in jih pogosto uporabijo 

predvsem za pogajalce z domačimi dobavitelji. Prednost domačinov je v poznavanju lokalnih 

zakonov, jezika in celotne kulture, imajo pa tudi dobre poslovne kontakte, Coathup (1999) pa 

poudarja tudi pomen izobraženosti lokalne delovne sile za poslovno uspešno sodelovanje. 

Celo veliki organizatorji potovanj za določena dela oz. povezave uporabijo lokalne agencije, 

še bolj pomembni pa so za manjša podjetja, ki na destinaciji nimajo svojih ljudi za npr. 

organizacijo ekskurzij. Ponekod prevzamejo lokalni agenti celo vlogo predstavnikov. Lokalni 

agenti so običajno odgovorni za izvedbo ekskurzij, ki jih organizatorji potovanj počitniškim 

gostom ponudijo na licu mesta kot fakultativne možnosti. Te ekskurzije zavzemajo vse od 

preprostih enodnevnih izletov in večdnevnih potovanj v okolico turističnih središč do 

večernih kulinaričnih in folklornih doživetij. Možnosti ekskurzij objavijo organizatorji 

potovanj v svojih brošurah, gosti pa jih lahko rezervirajo in plačajo pri predstavniku 

organizatorja potovanj na samem mestu dogajanja. Pri počitnicah, kjer se potuje z avtobusom, 

pa so ekskurzije običajno že del paketa in tudi vključene v ceno (Yale 2001, 67). 

2.3 Povezanost poslovanja potovalnih agencij z drugimi izvajalci turističnih storitev  

Za svoje osrednje poslanstvo, zagotavljanje paketov storitev za stranke, ki vključujejo 

kombinacije transporta, namestitve, prehrane, obiske zanimivosti itd. morajo potovalni agenti 

sklepati poslovne vezi z različnimi partnerji (Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen 2007) na 

različnih lokacijah (Quer, Claver in Andreu 2007), tako v domačem okolju kot na poti do 

destinacije in na destinaciji sami. »Vodilne potovalne agencije, povezane v verige, v prvi vrsti 

oskrbujejo masovno tržišče in so predvsem povezane z masovnimi organizatorji potovanj« 

(Weaver in Oppermann 2000, 155). Določne storitve, kot je npr. vodniška služba, lahko 

zagotavljajo organizatorji potovanj sami, za ostale storitve pa skrbijo licencirani partnerji 

(npr. hotelske verige, avtobusna podjetja). Zaslužki se ustvarjajo s provizijami ali s 

preprodajo hotelskih kapacitet in avtobusnih sedežev, zakupljenih po nižjih cenah, ki si jih 

zagotovijo skozi pogodbene povezave s turističnimi ponudniki in z izvajalci dopolnilnih 

(odvisnih) storitev (npr. letališki transferji) (Page (2003, 80).  

2.3.1 Poslovno sodelovanje s prevozniki s poudarkom na letalskem prometu 

Poseben pomen v turizmu ima transport in Page (2003, 90) pravi, da je prevoz potnikov eden 

od bolj kritičnih elementov v turistični ponudbi. Prevoz pomeni potnikom način potovanja iz 

kraja v kraj ali pa je atrakcija sam po sebi. Vedno bolj se transportna podjetja povezujejo v 

strateške zveze z organizatorji potovanj, saj slednji tudi v teh storitvah vidijo priložnost za 

zaslužek. Prevozniki plačujejo organizatorjem potovanj provizijo glede na opravljen obseg 

posla. Ta primer kaže na rast povezovanja znotraj turističnega sektorja, kjer različni poslovni 

interesi vodijo k vedno bolj prepletenim povezavam. Razvoj tehnologije prometnih sredstev, 

več prostega časa in vedno bolj ohlapne ekonomske in politične meje vzpodbujajo vedno več 
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potovanj potnikov na oddaljene destinacije. Zato povpraševanje po letalskih prevozih 

konstantno narašča. Organizatorji potovanj masovno zakupijo sedeže na letalih ter transferne 

storitve pri lokalnih avtobusnih prevoznikih in taksistih (Page 2003, 188–189). V nekaterih 

primerih pa imajo veliki organizatorji potovanj celo lastne čarterske ali redne letalske družbe 

(Yale 2001, 264).  Na ta način se izognejo problemu, na katerega opozarja Doganis (2001 po 

Page 2003, 146): od 70. let 20. stol. dalje konstantno padajo cene poletov, zato so se letalske 

družbe odločile zaobiti turistične agencije in plačila njihovih provizij (v preteklosti do 12 % 

stroškov poslovanja). Letalske družbe vedno bolj pogosto odločajo za direktno prodajo 

potnikom (Lafferty in Fossen 2001, Lewis, Semeijn, Talalayevsky 1998), za kar ne 

potrebujejo potovalnega agenta. Turistični ponudniki pa prav tako imajo svoje pogodbene 

poslovne partnerje, ki servisirajo oz. dopolnjujejo njihove poslovne potrebe. Podizvajalci 

storitev so npr. gostinska oskrba na letalih in letališke službe (prijava na let, ravnanje s 

prtljago, kontrola letenja). Organizatorji potovanj z letalskimi prevozniki sodelujejo tudi tako, 

da podaljšujejo sezono t. i. verig čarterskih poletov, s tem da privabijo ponudnike storitev na 

destinaciji, ki z močno znižanimi cenami povečajo atraktivnost in privlačnost destinacije tudi 

izven glavne sezone. Eden takih primerov podaljševanja sezone so letovanja starejših oseb v 

zimskem času v Sredozemlju. Hoteli močno znižajo cene v upanju, da bodo gosti trošili denar 

na samem mestu in bodo tako kompenzirali izgubo dohodka (Page 2003, 191). 

2.3.2 Poslovno sodelovanje s ponudniki prenočitvenih in gostinskih storitev 

Prenočitveni obrati so eden najpomembnejših partnerjev potovalnih agencij. Za uspešno 

poslovanje morajo oddajati čim višje deleže svojih kapacitet, dobro pa je tudi, da na dolgi rok 

poznajo vsaj trende gibanja povpraševanja (Quer, Claver in Andreu 2007). Pri tem jim v 

veliki meri pomagajo potovalne agencije, ki z zakupnimi pogodbami (alotmaji) vsaj za eno 

leto vnaprej nakažejo poslovne načrte. Posamezni hoteli se zaradi bolj ekonomičnega 

poslovanja vedno bolj povezujejo med seboj (Lafferty in Fossen 2001). Hoteli in hotelske 

verige tudi vedno bolj pogosto uporabljajo različne distribucijske kanale in so člani glavnih 

globalnih distribucijskih sistemov, kar jim omogoča elektronsko distribuiranje storitev 

turističnim agentom (Buhalis in Licata 2002; Page 2003, 166) ali pa direktno prodajo gostom 

(Buhalis in Licata 2002; Ching-biu Tse 2003). Hotelske verige pa pogosto tudi same izvajajo 

posle organizatorjev potovanj tako, da viške svojih kapacitet npr. v poslovnih hotelih 

ponudijo kot vikend pakete ali kratke oddihe, ki jim dodajo prevoz (vlak ali letalo), oglede 

znamenitosti in to prodajajo kot pakete »vse vključeno« (ang. all-inclusive) (Page 2003, 187–

188). Pri trženju teh storitev se vedno pogosteje poslužujejo različnih direktnih trženjskih 

poti, predvsem z uporabo interneta. Na tak način se izognejo plačevanju provizije in 

ustvarjajo večje dobičke, Takšne razmere silijo potovalne agencije v reorganizacijo 

poslovanja, predvsem v smislu, da gostom ponujajo več storitev hkrati, npr. v obliki paketov, 

ki vsebujejo več specifičnih storitev in imajo zato tudi večjo dodano vrednost (Ching-biu Tse 

2003). 
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2.3.3 Poslovno sodelovanje z ostalimi izvajalci storitev na destinaciji 

Na destinacijah imajo potovalne agencije številne poslovne partnerje, izvajalce in 

podizvajalce storitev (Coathup 1999), večje imajo organizirane celo t. i. prekomorske oddelke 

(Yale 2001, 263). Npr. stacionarni vodniki so zaposleni z namenom, da sprejmejo goste na 

letališču, jih pospremijo do hotelov in izkoristijo priložnost, da gostom prodajo dodatne 

aktivnosti ali izlete. To ni zgolj dodatni zaslužek za organizatorja potovanj in stacionarnega 

vodnika (dobi provizijo), ampak nekoliko izkoriščajo naivnost potnikov oz. njihovo slabo 

poznavanje destinacije. Vodniki pa so v veliko pomoč turistom v izrednih situacijah, npr. v 

primeru bolezni. V nekaterih kulturah je skoraj obvezna napitnina v višini nekaj odstotkov 

cene opravljene storitve, ki pa lahko pri obiskovalcih iz drugačnih kulturnih okolij naleti na 

zelo negativen odziv, zato je zaželena pomoč in svetovanje vodnikov. Takšne povezave pa 

kažejo še na eno značilnost turizma; niso prisotna samo formalna in pogodbena partnerstva, 

ampak se med vsemi udeleženci v turističnem procesu tkejo tudi neformalne vezi in 

sodelovanja. Predvsem pa organizatorji potovanj v svojo paketno ponudbo vključujejo 

številne atrakcije in aktivnosti, ki so jih na destinacijah oblikovali in jih organizirajo domači 

turistični delavci. Turisti si lahko ogledujejo in doživijo naravno in kulturno dediščino ali 

obiščejo razne prireditve. Organizatorji potovanj zakupijo tudi lokalne zabaviščne kapacitete 

in možnosti obiskovanja lokalnih atrakcij ter oboje ponudijo gostu v nakup še v domačem 

kraju ali ob prihodu na destinacijo. V novejšem času na popularnosti pridobiva t. i. 

pustolovski turizem, za katerega je značilno, da se prostočasne aktivnosti odvijajo na prostem, 

ob precejšnji meri tveganja, adrenalinsko, razburljivo in kot osebni izziv. Najnovejše pa je 

povpraševanje po paketih prestižnih pustolovskih potovanj, kamor so vključene edinstvene 

aktivnosti, ki jih doživijo le redki (Coathup 1999; Page 2003, 87–89). Za izvajanje teh 

aktivnosti  morajo potovalne agencije k sodelovanju povabiti domačine (Yale 2001, 264–

265), ki dobro poznajo geografsko in poslovno okolje destinacije. V iskanju novosti se zadnja 

leta pojavlja še ena, skoraj mejna, oblika, to je t. i. temni turizem (ang. dark tourism). 

Rezultat takšnega načina poslovanja in sodelovanja je, da organizatorji potovanj običajno 

zagotavljajo določeno raven prodaje, to pa omogoča pomembnim (vodilnim) ponudnikom 

vnaprej fiksirati stroške, organizatorjem potovanj pa doseganje ekonomije obsega z 

zniževanjem cen pri prodaji storitev. Organizatorji potovanj si tako pridobijo tudi poslovno 

priložnost ustvarjati raznolike pakete, proizvode ali doživljaje s sestavljanjem različnih 

elementov, jih oglaševati in prodajati ter pri tem uporabiti agente (tretje osebe) za distribucijo 

paketov neposredno potrošnikom. Očitno je, kje se lahko porodi nezadovoljstvo kupcev in 

izgubi pričakovana izkušnja – če v izvajanju storitev nastanejo prekinitve ali če pri pride do 

napak pri dostavi oz. prodaji paketov. Zato je upravljanje turističnih storitev z namenom, da je 

počitniško doživetje prijetno in zadovoljujoče, eden od ključnih elementov organizatorjeve 

skrbi za gosta dodaja Page (2003, 188–189). 
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2.3.4 Poslovno sodelovanje z državnimi in drugimi javnimi inštitucijami 

Pri oblikovanju turističnih proizvodov ne smemo pozabiti na interese širše družbene 

skupnosti, regije in držav kot celote. Na ravni javnega sektorja običajno za razvoj turizma 

skrbijo nacionalne in/ali regionalne turistične organizacije. Njihova naloga je vzpostaviti 

urejen in strateško načrtovan sistem, kjer različne dejavnosti združujejo interese za razvoj 

turizma ter pripravljajo zelo široko paleto proizvodov in storitev. Coathup (1999)  kritično 

opozarja, da takšne agencije ne zgolj promovirajo določeno regijo, pač pa so odgovorne tudi 

za kontinuiran ekonomski razvoj in za vzpodbujanje turističnih akterjev, da se pridružijo 

sodelovanju s ciljem povečevanja kakovosti in dobička ter da država marsikje želi s svojimi 

finančnimi vložki ali s strokovno podporo ter zakonodajo spodbuditi privatne investitorje k 

vlaganjem v turizem. Turizem namreč državi prinaša večjo prepoznavnost, kar pa je odvisno 

od vlaganj v trženje. Veliko bolj kot  lokalne ali nacionalne turistične organizacije se trudijo 

tržiti turistične proizvode letalske družbe in organizatorji potovanj. Zaradi tega je vloga 

nacionalnih turističnih organizacij pri trženju turizma včasih kar zanemarljiva, predstavniki 

potovalnih agencij pa želijo kupcem posredovati določene specifične informacije (Page 2003, 

300). 

2.3.5 Finančni vidiki poslovnega sodelovanja z izvajalci storitev 

Izvajalci storitev posrednikom za opravljene posle plačujejo provizijo oz. jim storitve, glede 

na količino, prodajajo po cenah, nižjih od javno objavljenih. Načeloma pa velja, da večje 

popuste dosegajo organizatorji potovanj, ki lahko zagotovijo večje število turistov (Yale 

2001, 264). Na tak način se favorizirajo večje potovalne agencije. Profitne meje so 

postavljene na celotne pakete, tako si lahko organizatorji npr. privoščijo manjše izgube pri 

namestitvi, če pri letalskem prevozu dosegajo višje dobičke pravita Weaver in Oppermann 

(2000, 162–163). Organizatorji potovanj v kalkulacijo vključijo vse predvidene neposredne in 

posredne (splošne) stroške, znesku dodajo profitno razliko (maržo) in oblikujejo ceno. Proces 

osnovanja potovanja od izvirne ideje do prodaje in dobave strankam se odvija v dolgem 

časovnem obdobju (tudi do dveh let) in vključuje raziskave, načrtovanje, razvoj, 

administriranje in implementacijo programa. Pri tem nastaja ogromen razpon rizikov, ki jih 

morajo potovalne agencije upoštevati pri načrtovanju počitnic. Med njimi so najbolj 

izstopajoči: ocenjevanje predvidenih tržnih gibanj, tekmovanje z že uveljavljenimi 

potovalnimi agencijami in prepoznavnimi znamkami destinacij, velika vlaganja v človeške 

vire in infrastrukturo z namenom urediti destinacijo. Pregled teh rizikov poslovanja pove, 

kako pomembno je, da poslovanje organiziramo in izvajamo na tekmovalni in vzdržljivi 

način, tako da tudi investicije prinašajo dividende oz. zaslužke.     

Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, organizatorji potovanj svoje proizvode, paketne 

turistične storitve, prodajajo po različnih tržnih poteh. Ena najbolj običajnih in tradicionalnih 

poti je prodaja preko mreže lastnih turističnih agencij ali pa posrednikov, t. i. subagentskih 
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turističnih agencij. V sodobnem času vedno večjo veljavo dobivajo t. i. internetne turistične 

agencije in način distribucije turističnih storitev se na račun interneta (Buhalis in Licata 2002; 

Holjevac 2003) v zadnjih letih močno spreminja (Bieger 2005, 24), zato bodo morali turistični 

posredniki na novo definirati marsikatero svojo dejavnost. 

Številni avtorji (Bieger 2005; Burke in Resnick 2000; Klenosky in Gitelson 1998; Page 2003; 

Planina 1972; Yale 2001) ugotavljajo, da je dejavnost turističnih agencij, organizatorjev 

potovanj oz. širše turističnih posrednikov ena najbolj prepoznavnih na področju turizma. 

Planina (1972) celo meni, da so turistične agencije edina prava vrsta turističnih podjetij. 

Verjetno pa v nobeni drugi branži posredništvo ni tako pomembno kot v turizmu (Bieger 

2005).  

2.4 Trendi v organiziranju turističnih potovanj 

Glede na povedano vidimo, da je dejavnost potovalnih agencij dejansko močno prepletena in 

odvisna od ostalih dejavnikov, tako s področja turizma kot tudi drugih gospodarskih in 

družbenih organizacij. Po Pageu (2003, 200) povzemamo smernice aktivnosti, ki naj bi jih 

potovalne agencije v nadaljnji integraciji in združevanju s poslovnimi partnerji upoštevale:  

– širitev s pomočjo akvizicije (pridobivanje naročil s pomočjo za takšno delo specializiranih 

ljudi); 

– povezovanje (združevanje) letalskih in hotelskih podjetij; 

– nadaljnja širitev distribucijskih kanalov; 

– širitev geografskega (prostorskega) pokrivanja trgov in združevanje potovalnih agencij v 

strateške zveze; 

– vpliv in moč evra, ki omogoča potovalnim agencijam nakup cenejših kapacitet na trgih s 

šibkejšo valuto in tako zagotavljanje cenejše počitnice; 

– postopno izenačevanje cen počitniški paketov med evropskimi državami; 

– večja kontrola stroškov; 

– nove poslovne strategije v primerjavi s proizvodi (fokus/usmeritev na temeljnih poslih 

namesto na diverzifikaciji) ter 

– večja razporeditev poslov v smislu spremljanja spreminjajočega obnašanja in navad 

turistov. 

Sodobne tehnologije in načini prenosa podatkov sicer močno spreminjajo tehnologijo dela v 

potovalnih agencijah, a vloge človeka kot mediatorja nikoli ne bodo v celoti nadomestile. Od 

vsega skupaj pa imajo največ koristi kupci, saj na enostavnejši in hitrejši način dostopajo do 

večje količine informacij ter na takih osnovah izberejo sebi najprimernejše storitve (Buhalis in 

Licata 2002).  

Vsekakor pa moramo opozoriti še na en negativen učinek turizma, ki ga je Page (2003, 347) 

poimenoval učinek snežene kepe in pred katerimi svari tudi Coathup (1999): potovalne 
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agencije in celotno gospodarstvo stimulirajo razvoj turizma, a v procesu razvoja se odnosi 

spreminjajo. V začetku turizem prinaša ekonomske koristi, nato postane okolje ekonomsko 

odvisno od turizma in slej ko prej pa pride do zasičenosti. Na ta proces vplivajo posegi 

javnega sektorja. V okolju se razvoj turizma pokaže kot uničevalni učinek in destinacija 

postane zasičena. Postane neprivlačna, preveč razvita in okoljsko kompromitirana. Zaradi 

vtisa zasičenosti jo začno potovalne agencije tržiti kot poceni in destinacijo za množični 

turizem, finančno močnejši turisti pa si izberejo nove, bolj atraktivne destinacije. Prav 

evropski turistični trg je eden najbolj razvitih in najkompleksnejših na svetu in tudi potovalne 

agencije se močneje in hitreje razvijajo.  

V Sloveniji je bilo konec leta 2009 registriranih 432 pravnih subjektov, organizatorjev 

potovanj in turističnih agencij (Jagarinec 2010). Za primerjavo navajamo podatke Britanskega 

združenja potovalnih agentov (ABTA 2009), ki ima okoli 3500 članov, torej okoli 100 na 1 

mio. prebivalcev. Po podatkih Burka (2000) pa v ZDA deluje okoli 30.000 turističnih agencij 

oz. okoli 115 na 1 mio. prebivalcev. V Sloveniji je to razmerje dvakrat višje, zato si 

postavljamo vprašanje o ekonomičnosti njihovega delovanja in o nadaljnjem razvoju te 

panoge. Turistične agencije zato svojo osnovo dejavnost, posredovanje in prodajo turističnih 

aranžmajev in sprejemanje plačil dopolnjujejo še s številnimi drugimi, s turizmom 

povezanimi dejavnostmi. Stranke oskrbujejo z različnimi turističnimi informacijami, 

posredujejo pri urejanju vizumov, prodajajo spominke in potovalne pripomočke, opravljajo 

menjalniške posle itd. Zato Weaver in Oppermann (2000, 154) upravičeno trdita, da  je delo 

turističnih agencij bolj kot katerakoli druga dejavnost v turizmu povezano z izvorno regijo. 

Ritchie in Crouch (2005, 66) dodajata še en vidik sodelovanja potovalnih agencij z ostalim 

poslovnim svetom in  pravita, da  

»so dobavitelji oz. izvajalci storitev s strankami povezani s t. i. turističnimi tržnimi kanali, ki jih 

predstavljajo vmesniki in posredniki. Vključujejo ustvarjalce turističnih paketov (zbirajo storitve 

in doživljaje mnogih ponudnikov), turistične agente  (prodaja na drobno, nudijo informacije, 

rezervacije in svetovanje), specializirane posrednike (npr. agencije za motivacijska potovanja, 

kongresna in strokovna potovanja) in posrednike (nudijo asistenco v smislu vzdrževanja 

turističnega sistema s pregledovanjem in nadzorovanjem tokov informacij, denarja, znanja, 

storitev in ljudi). V to zadnjo skupino spadajo podjetja, ki se ukvarjajo s kreditnimi karticami in 

financiranjem, oglaševalske agencije, tržni svetovalci, ambasade in konzulati, IKT oskrbovalci in 

investitorji. Brez teh različnih posrednikov bi turistični sistem ohromel. Nove oblike trženja, kot 

npr. internet, vplivajo na strukturo in delovanje celotnega turističnega sistema.«5  

2.5 Bodočnost potovalnih agencij v luči razvoja informacijsko komunikacijske 

tehnologije 

Na vsa področja življenja, tudi v poslovni svet, vedno močneje prodira uporaba sodobne 

informacijsko komunikacijske tehnologije, interneta in svetovnega spleta. Temu se ni izognilo 

                                                 
5 Prevod P. F. 
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niti turistično gospodarstvo, ki je zaradi svojega osnovnega poslanstva močno odvisno od 

zaznavanja in uporabe vseh vrst sprememb. Kribel in Bojnec (2007) navajata, da je število 

uporabnikov interneta in različnih spletnih storitev v zadnjih letih močno naraslo in da je to še 

posebej pomembno za turistično gospodarstvo, ki deluje na globalnih trgih. Hitra rast 

turističnega gospodarstva zahteva sofisticirane informacijske tehnologije, ki podpirajo 

količinsko in kakovostno rast turističnega prometa (Law, Leung in Wong 2004). Konečnik 

Ruzzierjeva (2010, 85) izpostavlja, da ima IKT »korenit vpliv na trženje v turizmu, zaradi 

česar prihaja do sprememb tako na strani turistične ponudbe kakor tudi na strani turističnega 

povpraševanja.« Med prvimi uporabniki IKT so prav gotovo letalske družbe, ki  vedno bolj 

pogosto storitve prodajajo direktno potnikom (Lafferty in Fossen 2001; Lewis, Semeijn, 

Talalayevsky 1998) in uporabljajo t. i. elektronske vozovnice (ang. e-tickets). Na tak način 

znižujejo stroške rezervacij in z elektronskimi vozovnicami še dodatno stroške tiskanja in 

distribucije (Bennet in Lai 2005). 

Tudi vedno več hotelov in drugih prenočitvenih obratov poskuša zaobiti potovalne agencije 

kot posrednike in s pomočjo svetovnega spleta ponujajo svoje storitve ter sprejemajo 

rezervacije (Buhalis in Licata 2002). Na tak način predvsem zmanjšujejo stroške v obliki 

provizij, ki so jih do sedaj plačevali agentom (Ching-biu Tse 2003). Dandanes imajo 

predvsem hotelske verige, ki kontrolirajo okoli 30 % svetovnega trga prenočevanj, visoko 

razvite distribucijske kanale in so člani glavnih globalnih distribucijskih sistemov, kar jim 

omogoča elektronsko distribuiranje storitev turističnim agentom (Buhalis in Licata 2002; 

Page 2003, 166). Ching-biu Tse (2003) pa tudi ugotavlja, da hoteli še vedno smatrajo agente 

uporabne za distribucijo svojih sob, saj on-line rezervacije pomenijo dokaj nov oz. neznan 

način dela za veliko potnikov. Runyan in Droge (2008) pa menita, da internet postaja 

najpomembnejši strateški pomočnik malih trgovcev oz. orodje za oglaševanje, informiranje, 

pridobivanje poslov in prodajanje. Internet ima zelo velik domet, doseže potrošnike, razpršene 

po celem svetu, hkrati pa je stroškovno učinkovit medij (Konečnik Ruzzier 2010, 122). 

Podobno mnenje imajo tudi Law, Leung in Wong (2004) in dodajajo, da internet služi 

predvsem kot nov komunikacijski in distribucijski kanal za novo obliko potnikov, t. i. 

elektronske popotnike (ang. e-travellers). Z vidika izvajalcev storitev so turistične spletne 

strani (ang. travel Web site) pomembne zaradi nižjih distribucijskih stroškov, večjih 

prihodkov in večjega tržnega deleža, potnikom pa internet omogoča komunikacijo direktno s 

ponudniki storitev v smislu pridobivanja informacij in nakupa turističnih produktov ne glede 

na čas ali lokacijo (Olmeda and Sheldon, 2001 po Law, Leung in Wong 2004). Večina 

turističnih podjetij že ima svoje spletne strani, ki pa morajo biti dobro urejene, to pomeni 

privlačne  po eni in uporabne po drugi strani. O hitrem napredku uporabe svetovnega spleta 

govori tudi podatek Loborčeve (2006), da je v Sloveniji leta 2002 le 92 potovalnih agencij 

imelo svojo spletno stran, tri četrtine sodelujočih v raziskavi pa je že takrat menilo, da je 

elektronsko poslovanje zelo pomembno za tekoče poslovanje, 87 % se jih je tudi strinjalo, da 

v prihodnosti poslovanje brez elektronske pomoči ne bo uspešno. Leta 2005, v času raziskave 

Kribela in Bojneca (2007), je o lastni spletni strani poročalo že 85 % anketirancev. V 
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najnovejši literaturi pa Konečnik Ruzzierjeva (2010, 87) piše, da je vse pomembnejša tudi 

integracija spletnih strani v socialna omrežja. 

Poon (2001, po Law, Leung in Wong 2004) tudi trdi, da izvajalci storitev z opiranjem na 

internet pridobivajo na samostojnosti in zmanjšujejo odvisnost od potovalnih agencij v smislu 

plačevanja provizij za opravljene posredniške storitve. Izvajalci storitev lahko s pomočjo 

interneta izvajajo t. i. osebni marketing in masovno kostumizacijo. Z drugimi besedami, 

izvajalci turističnih storitev lahko zdaj razumejo potrebe vsakega kupca posebej in mu 

zagotovijo storitve po meri. O pomembnosti uporabe interneta kot informacijskega, 

komunikacijskega in tržnega orodja govori raziskava Kribela in Bojneca (2007). Avtorja 

ugotavljata, da imajo pri prodaji posebej velik pomen ustna priporočila (63,9 %), sledita pa 

elektronska pošta (53,5 %) in svetovni splet (50,7 % anketirancev). 

Vendar pa tudi poslovanje na internetu za podjetje pomeni določene stroške, npr. stroške 

obdelave podatkov, potrebnih za usklajevanje dela z ljudmi in napravami, ki opravljajo 

primarne procese, kot je zagotavljanje storitev (Benjamin in Wigand 1995, po Lewis, Semeijn 

in Talalayevsky 1998). Kribel in Bojnec (2007) ugotavljata, da je tržno komuniciranje s 

pomočjo elektronske pošte, spleta, tiskanih katalogov, prilog k revijam in telefonsko 

komuniciranje še posebej zanimivo za majhne potovalne agencije, ki se stroškov dražjih 

načinov komuniciranja ne morejo privoščiti. V času njune raziskave pa je na področju 

rezervacij še vedno bila v ospredju zgolj uporaba elektronske pošte. 

Prihodnost potovalnih agencij kot tradicionalnih posrednikov torej na nek način postaja 

negotova. 

Vendar pa se tudi potovalne agencije vedno pogosteje odločajo za predstavitve svoje ponudbe 

na svetovnem spletu (Buhalis in Licata 2002, Loborec 2006). Buhalis in Licata (2002), Ching-

biu Tse (2003), Law, Leung in Wong (2004) in Page (2003, 354) poudarjajo, da je zaradi 

hitrega naraščanja pomembnosti svetovnega spleta turistom dana nova možnost za samostojno 

načrtovanje poti in rezerviranje storitev, ter da potovalne agencije beležijo velik porast on-line 

knjiženj potovanj. 

Kljub nespornim prednostim, ki jih prinašajo nove tehnologije, pa imajo številni strokovnjaki 

pomisleke, ali bodo zaradi tega potovalne agencije postale nepotrebne, oz. ali jih tehnologija 

lahko v celoti nadomesti. Nekateri raziskovalci (Buhalis 1998; Barnett and Standing 2001, po 

Law, Leung in Wong 2004) so mnenja, da bodo turistične spletne strani zmanjšale 

pomembnost potovalnih agencij in da jih bodo turisti pri kupovanju turističnih storitev vedno 

pogosteje zaobšli. Druga skupina znanstvenikov (Palmer in McCole 1999; Walle 1996, po 

Law, Leung in Wong 2004) pa meni, da je ključna prednost potovalnih agencij njihova 

sposobnost zagotavljanja osebnih informacij ter stalnega in sprotnega svetovanja. Obstoj 

potovalnih agencij bo torej obvarovan, če bodo s prisotnostjo na internetu okrepile svoje 
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zmogljivosti oz. svetovalno vlogo, ne pa, če bi delovale zgolj kot enostavne "booking 

agencije", kar ima precej negativno podobo. 

Vsekakor pa ne smemo pozabiti na odločilno vlogo ljudi, ki stojijo za vsem dogajanjem. Do 

sedaj so izobraženi in usposobljeni ljudje v potovalnih agencijah odigrali ključno vlogo kot 

svetovalci pri izbiri in pomočniki pri rezervaciji turističnih storitev svojih strank. S prihodom 

novih tehnologij pa se njihova vloga zgolj spreminja in ne zmanjšuje. Buhalis in Licata 

(2002) sicer napovedujeta svetlo prihodnost in neizbežnost vedno večje uporabe elektronskih 

posrednikov, a pri tem gre samo za drugačno obliko oz. tehniko posredništva. Tudi za 

promocijo in prodajo storitev preko elektronskih posrednikov namreč morajo delovati ljudje, 

ki natančno poznajo turistične proizvode in psihologijo prodaje. Za urejenimi in 

aktualiziranimi spletnimi stranmi, v rezervacijskih centrih, pri koordinaciji dela ipd. morajo 

sodelovati enako ali še bolj usposobljeni turistični strokovnjaki.  

Ne smemo zanemariti niti vidike, ki so za mnoge potrošnike pri načrtovanju prostega časa 

in/ali potovanja še posebej pomembni: npr. zaupanje in socialni stiki, očesni kontakt z 

agentom, dobra prostorska lokacija (Lewis, Semeijn in Talalayevsky 1998). Zaradi tako 

pomembne vloge človeškega faktorja je malo verjetno, da bi turistične agencije v celoti 

nadomestila tehnološko napredna sredstva kot npr. internetni rezervacijski sistemi. S 

kompleksnostjo agencijskih storitev se dviga tudi zahtevani nivo izobrazbe zaposlenih, 

potrebno je nenehno nadgrajevanje znanja tujih jezikov in uporabe sodobne IKT, dobrodošle 

pa so tudi osebne izkušnje s potovanj (Burke in Resnick 2000, 12–14; Klenosky in Gitelson 

1998). Človeški kapital torej ostaja ena ključnih značilnosti dejavnosti potovalnih agencij. 

Elektronsko tržišče v bistvu ne pomeni, da se v poslovni verigi izpušča en člen, posrednik, 

pač pa, da posredništvo z IKT dobiva novo pojavno obliko. Law, Leung in Wong (2004) v 

svoji raziskavi ugotavljajo, da so se vsi vprašani, ki so jih zajeli v raziskavi v Hong Kongu, 

strinjali, da potovalne agencije svoje poslanstvo v smislu človeškega stika in osebne storitve 

opravljajo bolje od neosebnih turističnih spletnih strani. Potovalne agencije so namreč 

poslovno usmerjene, zato je potrebno interese potovalnih agencij postaviti ob bok interesom 

strank. Poleg tega pa so anketiranci tudi menili, da imajo spletne potovalne agencije dober 

potencial, da postanejo priljubljen kanal za zagotavljanje potovalnih storitev. Potovalni agenti 

se morajo zavedati, da je ključ do uspeha na trgu v zagotavljanju velike količine kakovostnih 

informacij za potrošnike. Če lahko zagotovijo le malo manj kot popolno informacijo, postane 

za potrošnike bolj učinkovito, da se izognejo potovalni agenciji in poslujejo neposredno s 

ponudniki storitev (Lewis, Semeijn in Talalayevsky 1998). Isti avtorji (1998) tudi menijo, da 

sta edinstvenost turističnih izdelkov in enostavnost opisa le-teh ključna dejavnika pri odločitvi 

potnika, ali bo za organizacijo in rezervacijo storitev izbral posrednika in katerega. Nekatera 

potovanja, npr. preprosto poslovno povratno letalsko potovanje, lahko rezervira in plača 

potnik sam, direktno pri prevozniku. Drugače pa je npr. s paketnim potovanjem ali 

križarjenjem, ki je samo po sebi zapleteno za opisati, obstaja veliko vsebinskih in cenovnih 

različic, odvisnih od različnih dobaviteljev in možnosti. Takšna prostočasovna potovanja 
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pogosto vključujejo pasti in negotovosti, zato povprečen potrošnik potrebuje nasvet, preden 

sprejme končno odločitev. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da večina potrošnikov uporablja 

eno ali zelo majhno število potovalnih agentov, a ima večina le-teh predstavnikov dostop do 

vseh (ali večine) ponudnikov potovalnih storitev. Law, Leung in Wong (2004) nadalje 

ugotavljajo, da predvsem potniki na kratkih potovanjih6 (ang. short-haul) navajajo, da so 

spletne potovalne agencije bolj prilagodljive in lahko ponudijo več izbire kot potovalne 

agencije, ki za svoje delo dobijo plačilo v obliki provizije. Ti potniki spletne potovalne 

agencije uporabljajo predvsem za pridobivanje informacij in izvedbo raznih poslovnih 

transakcij, klasične potovalne agencije pa zmanjšujejo negotovosti, povezane s potovanji. 

Potovalne agencije lahko s kakovostnim in učinkovitim delom tudi spodbujajo lojalnost 

svojim blagovnim znamkam in učinkovito zmanjšujejo navezanost strank z drugimi agenti ali 

ponudniki storitev (Lewis, Semeijn in Talalayevsky 1998). 

Potovalne agencije torej igrajo tri ključne vloge. Prvič, delujejo kot posredniki informacij, 

prenašajo informacije med kupci in ponudniki potovanj. Drugič, izvajajo postopke transakcij, 

npr. izdajanje potnih dokumentov ali posredovanje plačil. Tretjič, delujejo kot svetovalci za 

potnike. IKT močno vpliva na prvi dve vlogi in organizatorje potovanj sili, da se osredotočajo 

na tretjo, svetovalno vlogo. Potovalne agencije torej lahko odigrajo pomembno vlogo, tako da 

so z uporabo IKT v pomoč potrošnikom pri reševanju kompleksnejših potovalnih problemov  

(Lewis, Semeijn in Talalayevsky 1998). Podobne vloge slovenskih potovalnih agentov 

našteva tudi Loborčeva (2006) in poudarja, da le-ti še vedno dajejo prednost osebnim 

kontaktom in predvsem tako dosegajo višjo kakovost. 

Law, Leung in Wong (2004) v svoji raziskavi povzemajo sklepne ugotovitve, ki veljajo tudi 

za slovenske potovalne agencije: 

»Prvič, ker potniki na splošno dojemajo storitve potovalnih agencij kot zelo pomembne, 

potovalnim svetovalcem ni treba skrbeti za svoj obstoj in prihodnost sektorja potovalnih agencij 

nasploh. Drugič, potovalne agencije se morajo zavedati hitro spreminjajočega se poslovnega 

okolju in se mu prilagajati v pozitivni smeri. Čeprav na prvi pogled ni opaziti večjega upada 

strank zaradi prisotnosti interneta, se morajo vendar zavedati, da je vpliv sodobne tehnologije na 

celotno industrijo zelo velik. Zato se morajo potovalne agencije pripraviti na nekaj večjih 

sprememb v turističnem gospodarstvu. Na primer, zelo verjetno je, da bo zaradi doseganja boljših 

rezultatov ekonomije obsega prišlo do združevanj manjših agencij, oz. priključitev le-teh k večjim 

potovalnim agencijam. Nazadnje, in kar je najpomembnejše, potovalne agencije ne bi smele 

obravnavati interneta kot grožnjo. Namesto tega morajo potovalne agencije izkoristiti internet kot 

novo priložnost za ponudbo dodatnih storitev z dodano vrednostjo, ki jih v preteklosti ni bilo 

mogoče pripraviti. Na primer, potovalne agencije morajo pokazati svojo prisotnost na internetu in 

se vključiti v različne oblike povezav v veliki mreži ter na tak način razširiti in okrepiti lasten 

prodor na trg. Še en primer premika v pozitivno smer je razvoj novih lastniških aplikacij in 

partnerstev z internetnimi podjetji ter s tem zagotavljanje bolj sofisticiranih rezervacijskih 

                                                 
6 To so potovanja, kjer letalski polet traja do 3 ure. 
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sistemov. Sčasoma bi morale vse potovalne agencije sprejeti zavezo, da bodo dejaven člen 

spletnega trženja in distribucije informacij.«7 

Eden od sodobnih odzivov potovalnih agencij na uporabo sodobne IKT so predstavili 

Schwabe, Novak in Aggeler (2008). Avtorji trdijo, da dober svetovalni potovalni servis 

ustvarja bistveno večjo dodano vrednost, v kolikor mu uspe zaznati in prepoznati skrite 

potrebe gostov in ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo. Razvili in opisali so enega prvih 

modernih informacijskih sistemov SmartTravel sistem (ang. SmartTravel system). Njihov 

sistem podpira tovrstna prizadevanja v smislu zagotavljanja oz. neposrednega sodelovanja 

turistov v procesu odločanja in kupovanja storitev. S pomočjo interaktivnih storitev (velik 

zaslon in vmesniki) omogočajo večjo interakcijo med agentom in turistom, dostop do 

profesionalnih informacij in informacij, ki jih ustvarjajo vsi uporabniki. V tej  smeri in v 

takšnih oblikah vidimo bodočnost tudi za slovenske potovalne agencije. 

                                                 
7 Prevod P. F. 
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3 INTERNACIONALIZACIJA MSTP 

3.1 Pregled teoretičnih izhodišč internacionalizacije MSP 

Z različnimi pogledi na fenomen internacionalizacije se že vrsto let ukvarja veliko 

strokovnjakov po celem svetu. Za razliko od nekako samo po sebi umevne mednarodne vloge 

velikih podjetij, se zadnje čase zanimanje strokovnjakov usmerja predvsem na mala in srednje 

velika podjetja. Ruzzier (2005, 9) meni, da predvsem podjetja na področju visokih tehnologij 

in industrijske proizvodnje ne morejo več poslovati brez tega, da se soočijo z riziki in 

priložnostmi, ki jih prinaša mednarodno poslovanje. Podobno mnenje ima tudi Hjalagerjeva 

(2007), ki se ukvarja z raziskovanjem globalizacije in internacionalizacije na področju 

turizma, in ki pravi, da je globalizacija ena najbolj kontroverznih problematik sodobnega 

znanstvenega raziskovanja. Po njenem mnenju je bistvo globalizacije v naraščajoči integraciji 

gospodarstev, družb in civilizacij. Oba avtorja navajata postopne etape širitve poslovanja 

MSP na mednarodne trge. 

Internacionalizacija je sinonim za geografsko širitev ekonomskih aktivnosti preko nacionalnih 

oz. državnih meja, predvsem v kvantitativnem smislu, stopnjevati pa se je začela po 2. svet. 

vojni ter v 70. letih prejšnjega stoletja dobila rivala v obliki globalizacije (Gjellerup 2000, po 

Ruzzier 2005, 10). Pojem globalizacija se nanaša na stanje, ko poslovanje podjetja poteka na 

svetovni ravni, ne samo v nekaj izbranih območjih (Ruzzier 2005, 10). Globalizacija torej 

zajema celoten svet, medtem ko je internacionalizacija »omejena« zgolj na določene dele 

sveta in pomeni postopno širjenje mednarodnih aktivnosti določenega podjetja. Z večanjem 

gospodarskih aktivnosti in vplivnega območja lahko internacionalizacija preraste v 

globalizacijo. Weaver in Oppermann (2000) navajata, da za pojem globalizacije ne obstaja 

nobena precizna definicija. Obstajali naj bi trije glavni vzvodi globalizacije: eksplozivna rast 

poceni komunikacijske tehnologije, ki omogoča povezavo ljudi in lokacij in s tem boljšo 

obveščenost o mednarodnih ekonomskih priložnostih, trend popuščanja trgovskih barier, 

finančne deregulacije in sklepanje prostotrgovinskih sporazumov ter svetovno ekonomsko 

prestrukturiranje, liberalizacija po padcu socialističnih režimov in geografska ekspanzija 

azijskih trgov (Acs, Morck in Yeung 2001; Dwyer idr. 2009; Gjellerup 2000, po Ruzzier 

2005, 10–11). Globalizacija pa kljub vsemu ni zaustavila internacionalizacije MSP. V pogojih 

vsesplošne globalizacije in nastajanja multinacionalk so SMP pogosto delovala kot pasivne 

»žrtve« in ne kot aktivni »igralci«, v zadnjih letih pa se uspešno kosajo z večjimi konkurenti 

(Ruzzier 2005, 11). Internacionalizacija v bistvu pomeni tudi spreminjajoče se stanje in torej 

povzroča dinamične spremembe. Rast podjetja je podlaga za internacionalizacijo in do neke 

stopnje je težko postaviti mejo med rastjo na domačem trgu in internacionalizacijo (Ruzzier 

2005, 11). Isti avtor (2005, 12) povzema številne raziskovalce, ko pravi da večina na 

internacionalizacijo gleda z vidika mednarodnih aktivnosti ali poslovanja ter se pri tem opira 

na proizvode oz. storitve, poslovanje, raziskave trga ali analize mreženja. Proces 

internacionalizacije označujejo kot evolucijo MSP, saj postajajo vedno bolj vpletena v 
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mednarodne posle (Clark in Pugh 2001). Ruzzier (2005) navaja tudi povzetek misli Lehtinena 

in Pentinnena (1999), ki v svoji definiciji poudarjata dva vidika: internacionalizacijsko 

usmeritev (splošen odnos podjetja do tega procesa) in internacionalizacijsko obvezo (zahtevo 

po izbranih poslovnih modelih in določenim obsegom mednarodnih poslov). Vsekakor pa 

mora podjetnik za vstop na mednarodno tržišče dobiti neke vzgibe ali spodbude, da se odloči 

za ta korak. Najbolj običajen način vstopanja v mednarodno poslovanje je izvoz, saj je to 

dejanje najlažje izpeljati, ne zahteva posebnega tveganja, za to ni potrebna močna vpletenost 

virov in to je hkrati zelo pogosto prvi korak k mednarodnemu poslovanju (Punett in Ricks 

1992, po Ruzzier 2005, 33). Spodbudno pa na podjetnikovo odločitev o vstopu na 

mednarodno tržišče vplivajo tudi npr. določene kolektivne strategije, ki omogočajo različna 

sodelovanja, regionalno in mednarodno povezovanje, partnerstva in medsebojna pomoč za 

učinkovito upravljanje domačega in mednarodnega turizma (Papatheodorou, Rossello in Xiao 

2010; Imanishi 2007). Za poslovanje malih turističnih podjetij pa je vendar pomembno tudi 

dejstvo, da je njihovo poslovanje financirano s strani posameznika ali majhne skupine ljudi in 

prav tako pogosto neposredno oz. osebno vodeno s strani lastnika/ov (Rufín 2007) ter da za 

vodenje redko izberejo druge osebe ali formalne strukture (Page in Connell 2006, 235). V tem 

kontekstu lahko razumemo tudi vzvode za sprejemanje odločitev o internacionalnem 

poslovanju. 

3.2 Teorije in modeli internacionalizacije s posebnim poudarkom na turističnih 

dejavnostih  

Raziskovanje se odvija v smeri preučevanja virov in sredstev, potrebnih za 

internacionalizacijo. MSP, ki se internacionalizirajo, lahko vidimo kot mobilizirani unikat in 

neodvisno zalogo virov oz. sredstev, ki omogočajo internacionalizacijo in prispevajo k 

tovrstnim aktivnostim podjetja (Ruzzier 2005, 13). 

Vpletenost podjetja v mednarodno poslovanje se torej običajno začne s prodajo ali 

kupovanjem izdelkov na tujem trgu (Johnson in Vanetti 2005), ali pa z različnimi oblikami 

sodelovanja s tujimi podjetji (Quer, Claver in Andreu 2007), zato lahko internacionalizacijske 

aktivnosti delimo na tiste, usmerjene navzven, navznoter ali pa na sodelovalne aktivnosti. 

Buckley (1999, 40) pa pravi, da je eden glavnih motivov internacionalizacije zniževanje 

transakcijskih stroškov na račun širitve poslovanja na tuje trge. Večina študij se usmerja v 

proučevanje navzven usmerjenih aktivnosti internacionalizacije (De Beule in Van Den Bulcke 

2009), saj naj bi le-te na dolgi rok bolj povečevale konkurenčne prednosti podjetja, regije ali 

države (Ruzzier 2005, 14). Koristi podjetja od izvoza pa se kažejo tudi navznoter, v obliki 

izboljšav proizvodov in proizvodnih procesov, boljši rabi proizvodnih kapacitet, razvoju 

spretnosti in znanja ter boljših poslovnih zmogljivostih (Morgan in Katsikeas 1997, po 

Ruzzier 2005, 11). Tudi pri potovalnih agencijah lahko na prvi pogled zaznamo takšno 

dvojnost poslovanja. Večina v tujini kupuje storitve, ki jih nato v raznih oblikah, predvsem v 

paketih, prodaja domačim turistom. Imanishi (2007) navaja, da na tak način na tuja tržišča 
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vstopa večina japonskih potovalnih agencij. Nas pa zanima predvsem druga stran možnosti 

mednarodnega poslovanja potovalnih agencij, npr. kako je s prodajo domačih turističnih 

storitev tujcem in drugimi oblikami poslovnega sodelovanja slovenskih potovalnih agencij s 

poslovnimi partnerji v tujini. Pomemben element uspešnega poslovanja turističnih podjetij je 

namreč sposobnost prepoznavanja in upravljanja s spremembami mnogih ključnih dejavnikov 

in njihovih interakcij (Dwyer idr. 2009). Johnson in Vanetti (2005) namreč ugotavljata, da so 

npr. predvsem velike hotelske verige razmeroma slabo poznale tržišče Vzhodne Evrope in so 

zato ob vstopu nanj naletele na težave. Tudi Garin-Munozova (2006), ki je proučevala 

dejavnike odločanja o izbiri destinacije pri turistih na Kanarskih otokih, pravi, da so 

odločilnega pomena zadovoljstvo turistov in t.i. glas ljudstva, zato morajo biti turistični 

delavci pozorni predvsem na zagotavljanje visoke in stalne kakovosti storitev. Le-to pa je 

seveda posledica znanja in izkušenj. Glede na to, da večina potovalnih agencij spada med 

mikro in majhna podjetja8, moramo kot posledico te majhnosti omeniti tudi, da se mora 

večina njihovih lastnikov sama soočiti z vsemi managerskimi problemi, vključno z 

vprašanjem rasti in širitve poslovanja, ki je ena temeljnih tem turističnega sektorja (Olsen, 

West in Tse 1998, po Rufin 2007). Glede na znanja in izkušnje managerjev slovenskih 

potovalnih agencij in človeškega kapitala v njih pričakujemo, da bomo v raziskavi prepoznali 

še druge možne načine internacionaliziranja, npr. prodajo znanja oz. svetovanje o spretnosti in 

kakovosti opravljanja turističnih storitev, razvoju novih turističnih proizvodov, načinih 

poslovnega sodelovanja itd. 

Obstajajo številne teorije in modeli internacionalizacije. Poiskali smo predvsem tiste, ki se 

orientirajo na MSP, storitveno dejavnost ter vlogo človeških virov in poslovnega okolja.  

3.2.1 Ekletična paradigma 

Med teorijami izstopa eklektična paradigma (Dunning 1988, po Ruzzier 2005, 16; Johnson in 

Vanetti 2005), ki poudarja tri za internacionalizacijo storitvene dejavnosti pomembne 

prednosti. Prvo je lastništvo dejavnosti, v povezavi z neotipljivim premoženjem (Rodríguez 

2002) ter inovativnostjo. Za področje turizma še posebej velja trditev, da znanje in izkušnje 

tako lastnikov kot zaposlenih predstavljajo neprecenljivi kapital (Auer Antončič in Antončič 

2010). Npr. japonski turisti želijo točno določene storitve, ki so v skladu z njihovimi 

tradicionalnim načinom življenja in ravno pravo mero storitev dežele gostiteljice, zato 

njihovim potrebam lahko ugodi le primerno usposobljen kader (Imanishi 2007). Za večino 

turističnih podjetij velja, da imajo velike začetne stroške, npr. nakup letal ali gradnja hotela 
                                                 
8 V 55. členu  Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je navedeno, da je mikro družba tista družba, 
ki izpolnjuje dve izmet treh meril: da povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 
da čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in/ali da vrednost aktive ne presega 
2.000.000 evrov. Majhna družba pa je po istem členu istega zakona družba, ki ni mikro družba in ki 
izpolnjuje dve od treh meril:  povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti 
prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in/ali vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov 
(Ur. l. RS, št. 65/2009). 
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(Lafferty in Fossen 2001; Johnson in Vanetti 2005).Vendar pa med potovalnimi agencijami 

prevladujejo mala podjetja, ki, tudi zaradi narave dela, ne potrebujejo veliko zagonskega 

kapitala (običajno samo zakonsko predpisana sredstva). Lastniki jih ustanavljajo z osebno 

lastnino in zanje običajnimi organizacijsko-pravnimi oblikami (samostojni podjetnik, družba z 

omejeno odgovornostjo). Večino potovalnih agencij ustanavljajo ljudje, ki so na različne 

načine že delovali na področju turizma in svoje znanje in izkušnje prenašajo v lastna podjetja, 

Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen (2007) pa pripisujejo tudi velik pomen inovativnosti 

managerjev. Druga prednost, po eklektični paradigmi, izhaja iz velikosti oz. majhnosti in s 

tem sposobnosti podjetja, da v lastnih vrstah oz. med sabo vzpostavijo učinkovito verigo 

dodanih vrednosti, ki jo lahko spremljajo in nadzorujejo. V mednarodno sodelovanje na 

področju turizma se s svojimi proizvodi in/ali prodajo le-teh vključuje vedno večje število 

MSTP, celo mikro podjetij in samostojnih podjetnikov (Coles in Hall 2008). Tudi za uspešno 

poslovanje potovalnih agencij je pogoj dobra organizacijska struktura, saj je njihovo delo 

sestavljeno iz številnih elementov, storitev in njihovih medsebojnih povezav, ki jih mora 

opravljati relativno malo število zaposlenih. Johnson in Vanetti (2005) celo ugotavljata, da 

srednje in manjše hotelske verige glede organizacije in strateškega planiranja ne zaostajajo za 

velikimi. Tretja prednost izhaja iz geografske lege. Določeni faktorji posamezne turistične 

destinacije povečujejo njeno atraktivnost: obseg in stopnja razvoja turizma, turistična 

infrastruktura, državna politika do tujih investicij, število in vrsta turističnih atrakcij, splošna 

stabilnost države gostiteljice ter kulturna in socialna distanca med domačo in gostiteljsko 

deželo (Kundu 1994, po Johnson in Vanetti 2005). Dober primer destinacije, ki svojo 

atraktivnost gradi na teh dejavnikih, so Kanarski otoki (Garin-Munoz 2006). Torej naj bi se 

možnost internacionalizacije povečevala s prostorsko oddaljenostjo glede na to, da 

kombiniramo domačo proizvodnjo z nepremičnimi elementi ponudbe z druge lokacije, pri tem 

pa si pomagamo s t. i. posredniki. Ena glavnih značilnosti turizma je, da se storitve za turiste 

opravljajo drugje, kot jih kupujejo, in to običajno v tujini. Uspešne potovalne agencije morajo 

tudi zaradi geografske oddaljenosti zagotoviti uspešno in prepoznavno prodajo vnaprej 

pripravljenih in plačanih paketov storitev, ki se bodo izvajale drugje kot so pripravljeni in 

prodani paketi, pri tem pa si pomagajo tudi z različnimi posredniki. Pri tem ne smejo pozabiti 

vloge in pomena kulturnih razlik (Imanishi 2007). 

3.2.2 Nordijski modeli internacionalizacije  

Med bolj znane skupine teorij internacionalizacije spadajo t. i. nordijski modeli, med njimi 

izstopa po univerzi nastanka imenovan Uppsala model, avtorjev Johansona in Vahlneja (1977, 

1990, po Ruzzier 2005 17; Clark in Pugh 2001; Johnson in Vanetti 2005). Povzeto po 

Ruzzierju (2005, 17–18) ta model predvideva postopno internacionalizacijo, vedno večjo 

vpletenost podjetja v mednarodno poslovanje na osnovi različnih vrst učenja. Avtorja 

Johanson in Vahlne (1977, 1990, po Ruzzier 2005) pravita, da splošno in izkustveno znanje o 

trgu ter odnos do poslovnih virov vplivata na predanost in aktualne poslovne odločitve. 
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Vsakršne spremembe v znanju in poslovanju se prenašajo tudi na področje mednarodnega 

poslovanja. Model večstopenjske internacionalizacije turističnega poslovanja zagovarjajo tudi 

Hall in Coles (2008), Hjalagerjeva (2007) in Imanishi (2007). Dobro je, da podjetje pred 

odločitvijo za internacionalizacijo pozna t. i. riziko cilje dežele, v kamor lahko spadajo npr. 

negotovosti glede povpraševanja, konkurence, stroškov in drugih pogojev na trgu, državne 

solventnost in politična tveganja (Johnson in Vanetti 2005; Quer, Claver in Andreu 2007). 

Dinamika internacionalizacije je odvisna tudi od drugih notranjih in zunanjih dejavnikov (De 

Beule in Van Den Bulcke 2009). Rodriguez (2002) med notranje uvršča turistično 

povpraševanje in stopnjo fleksibilnost upravljanja, med zunanje dejavnike pa globalizacijo, 

trajnostni razvoj in uporabo novih tehnologij. V času najnovejše gospodarske krize, ki je od 

leta 2007 dalje postopoma zajela cel svet, strokovnjaki napovedujejo porast interesa turistov 

za potovanja na bližnje destinacije, dosegljive z lastnimi prevoznimi sredstvi (Smeral 2009), 

kar lahko potovalne agencije izkoristijo za prvi korak na poti internacionalizacije, saj 

načeloma bližnje destinacije bolje poznajo. Tudi Uppsala model predlaga, da podjetja 

povečujejo svojo stopnjo internacionalizacije z majhnimi koraki na tujih tržiščih, kjer so že 

prisotna, nato pa s pomočjo novo pridobljenih znanj lažje vstopajo na tržišča na večji 

geografski razdalji, z večjimi razlikami v jeziku, kulturi, izobrazbi itd. Takšen sistem je tudi 

gonilo internacionalizacije. Prisotnost na tujih trgih pomaga premoščati kulturne (Quer, 

Claver in Andreu 2007) in jezikovne ovire. V turizmu se namreč srečujejo različne kulture oz. 

družbe, to so kultura izvorne regije (od koder prihajajo turisti), kultura prostega časa 

(obnašanje ljudi na počitnicah), kultura destinacije in kultura izvajalcev turističnih storitev 

(Bieger 2005, 39–41). Te kulture vplivajo ena na drugo, gre za nekakšen »spopad« različnih 

mentalitet, kjer lahko močnejše in samozavestnejše prevladajo in vplivajo na kakovost dela in 

življenja ostalih. Velikokrat turisti vplivajo na miselnost in vzorce obnašanja domačinov, ki se 

težje prilagajajo novostim, turistične destinacije so namreč pogosto manj razviti kraji. Enako 

velja za zaposlene v turizmu, ki pa za uspešno delo potrebujejo precejšnjo mero strpnosti, 

odprtosti in sposobnosti empatije. Kulturna distanca lahko povzroči dodatne stroške, 

povezane z zbiranjem informacij o destinaciji, saj so predhodni kontakti običajno skopi. 

Nepoznavanje kulture ciljne dežele proces internacionalizacije otežuje in povečuje stroške 

(Quer, Claver in Andreu 2007; Kaufmann in O’Neill 2007). MSTP poslujejo s številnimi 

partnerji v tujini, na tak način zbirajo turistične izkušnje in jih posredujejo strankam, pri tem 

pa morajo prepoznati kako pomembna je medkulturna komunikacija pri njihovem poslovanju 

(Scherle in Coles 2008). Zaradi soočanja različnih kulturnih vzorcev je v turizmu še toliko 

bolj potrebna previdnost in postopnost pri internacionalizaciji poslovanja. Pri tem moramo 

poudariti potrebo po informiranju in sodelovanju, oboje pa je dvostransko: tržišče mora biti 

obveščeno o ponujenih proizvodih, proizvajalci doma pa morajo poznati povpraševanje in v 

tem smislu npr. predstavništva delujejo kot kvalificirana opazovalna mesta (Johanson in 

Vahlne 1977, po Hjalager 2007). Vlaganja v izboljševanje medkulturnih kompetenc 

zaposlenih pa so na dolgi rok tudi investicije v kakovostno rast podjetja (Scherle in Coles 

2008). 
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Hjalagerjeva (2007) pri navajanju stopenj internacionalizacije prav tako povzema Johansona 

in Vahlneja (1977) ko pravi, da v prvi fazi čisto nacionalno podjetje kot izvoznik vstopa na 

tuje trge. V nadaljevanju turistično podjetje običajno uvaja bolj sistematično trženje s 

pomočjo agentov, v začetku predvsem v geografsko bližnjih državah. Naslednji korak so 

lastna predstavništva na tujih trgih, ko pa si podjetje nabere znanja in izkušnje, začne v tujino 

investirati, postavljati tam lastno proizvodnjo in/ali lastno distribucijsko mrežo (Rodríguez 

2002). Proces internacionalizacije se nadaljuje, dokler prednosti internacionalizacije presegajo 

stroške le-te (Johnson in Vanetti 2005). Hjalagerjeva (2007) pa tudi omenja številne kritike 

tega modela, ki pravijo, da vsa podjetja svoje mednarodne poslovne poti ne gradijo na vseh 

omenjenih fazah, kakšno preskočijo ali se vračajo nazaj in ponovno vstopajo v mednarodni 

poslovni prostor. V sodobnem turizmu pa je veliko podjetij preprosto že »rojenih globalno« 

(Chetty in Campbell-Hunt 2004 in Knight 2000, po Hjalager 2007), saj so nastala z namenom, 

da servisirajo turiste, ki predvsem potujejo v tujino in njihova internacionalizacija ne poteka 

po utečenih korakih. Modelu Uppsala je podoben t. i. inovacijski model, ki pa temelji na 

različnih stopnjah razvitosti izvoza in kjer se vsaka nova stopnja razume kot svojevrstna 

inovacija.  

3.2.3 Mrežni modeli internacionalizacije 

Mrežni modeli internacionalizacije temeljijo na predpostavki poslovnega sodelovanja med 

podjetji. Podjetje lahko na novo (so)ustanovi poslovno mrežo ali pa širi svojo dejavnost 

znotraj že obstoječega sistema (Ruzzier 2005, 20). Proizvodna in distribucijska podjetja 

oblikujejo sistem odnosov, ki se razvijejo predvsem med kupci, oskrbovalci, konkurenti in 

državno oblastjo (De Beule in Van Den Bulcke 2009; Johansson in Mattsson 1993, po 

Johnson in Vanetti 2005). V kolikor so v poslovno mrežo vključena že internacionalizirana 

podjetja, se tak način dela prenaša tudi na ostala partnerska podjetja, ponekod v obliki 

specializacije. Že obstoječi tuji vlagatelji v lokalnih ekonomijah namreč pomenijo, da so tudi 

domači poslovneži bolj izkušeni in spretni pri reševanju organizacijskih in administrativnih 

zadev (Rodríguez 2002). Novi investitorji se v teh primerih najraje poslužujejo mrež, ki so 

lahko različnih oblik in vključujejo različne strateške alianse, joint venture, licenčne pogodbe, 

podizvajalske pogodbe, sodelovanje na področju raziskav in razvoja ter aktivnosti skupnih 

nastopanj na trgih  (De Beule in Van Den Bulcke 2009; Ireland, Hitt, Camp in Sexton 2001, 

po Johnson in Vanetti 2005; Ritchie in Crouch 2005, 99). Način vstopa oz. poslovnega 

sodelovanja pa je odvisen od poznavanja razmer. Johnson in Vanetti (2005) zato pravita, da se 

npr. hotelske verige v tveganem poslovnem okolju Vzhodne Evrope odločajo za neenak način 

vstopa v mednarodne posle, najpogosteje s pogodbami. Zaradi velikih kapitalskih vlaganj na 

tak način ne izgubijo kontrole oz. nadzora tudi po tem, ko se sprosti management in se 

vključijo domači strokovnjaki, isti pa tako ostajajo tudi standardi, značilni za določeno 

blagovno znamko. Za nas je zanimiva tudi ugotovitev Pansirija (2008), ki je ob preučevanju 

dejavnikov odločanja o strateških povezavah avstralskih turističnih podjetij (turističnih 
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agencij, organizatorjev potovanj, namestitvenih objektov in prevoznikov) ugotovil, da le 

slabih 13 odstotkov MSTP sodeluje v domačih in tujih oblikah strateških povezav.  

Tudi razvoj znanja in učenja poteka preko mrežnih povezav (interakcij) (Johanson in Mattson 

1993, po Ruzzier 2005, 21). Mrežni model torej predvideva vključitev podjetja v poslovno 

mrežo, ki je v začetku bolj prisotna na domačem tržišču, sčasoma pa razvije posle tudi v 

tujini. Razvoj poteka v treh fazah: podjetje se priključi t. i. domačim mrežam, nato širi svoje 

kontakte med več mrežami ter se postopno povezuje s poslovnimi mrežami v tujini. Na tak 

način se povečuje število in moč odnosov med različnimi udeleženci mrež (Johnson in 

Vanetti 2005). Takšen način internacionalizacije za podjetje v začetku pomeni minimalno 

potrebo po znanju o razvoju ter minimizira potrebo po prilaganju in izkorišča mrežne pozicije 

(Johanson in Mattson 1993, po Johnson in Vanetti 2005). Na nek način lahko kot mreženje 

razumemo tudi poslovne povezave med posameznimi turističnimi podjetji. Lafferty in Fossen 

(2001) pravita, da se v turistični industriji z namenom ustvarjanja večjega dobička povezujejo 

predvsem letalske družbe in hotelirji. Ista avtorja (prav tam) omenjata vertikalno in 

horizontalno povezovanje. Prvo poteka med poslovnimi subjekti iste branže, hotelirji se 

povezujejo v verige, ki potnikom na različnih delih sveta nudijo enako kakovostne storitve 

(Johnson in Vanetti 2005), letalske družbe pa sklepajo t. i. alianse. Horizontalno povezovanje 

pa predstavlja interesno in kapitalsko povezovanje letalskih družb in hotelirjev. Na podoben 

način se povezujejo tudi potovalne agencije, zato je mrežni model gotovo zanimiv tudi za 

proučevanje internacionalizacije potovalnih agencij. Poudarjene so namreč medpodjetniške 

povezave, medsebojni viri, na zaupanju temelječe sodelovanje, nekoliko spregledana pa je 

strateška pozicija in vloga posameznika, predvsem podjetnika (Auer Antončič in Antončič 

2010). Znanje, vloženo v dolgoročno sodelovanje, je pogosto skoncentrirano pri eni osebi, ki 

bo verjetno imela odločujoči vpliv na internacionalizacijo glede na socialne stike z ostalimi 

osebami. Ti socialni stiki so izjemno pomembni za podjetnike in njihove posle (Davidsson in 

Honig 2003 in Hoang in Antončič 2002, po Ruzzier 2005, 22). Struktura poslovne mreže 

vpliva tudi na inovativnost podjetja in posameznika; goste in močne mreže omogočajo 

stabilnost, prenose bolj poglobljenega znanja in postopnih inovacij, manj goste in šibkejše pa 

omogočajo več dinamike, prenose več in širših informacij ter možne radikalne spremembe 

(Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen 2007). Stopnja strateške odvisnosti konkurenčnih podjetij 

pa pričakovano vpliva ne samo na strukturo tržišča in s tem na sile, ki vplivajo na 

dobičkonosnost in kapitalsko vračanje investicij (Porter 1980, po Rufin 2007), ampak tudi na 

tržno orientacijo podjetij (Rufin 2007). 

3.2.4 Internacionalizacija temelječa na virih 

Na virih temelječa teorija internacionalizacije se usmerja na proučevanje pomembnosti virov, 

njihove stalnosti in s tem povezano dobičkonosno tržno pozicijo (Purcell in Nicholas 2001). 

Avtorji sicer različno kategorizirajo otipljive in neotipljive vire, Purcell in Nicholas (2001) pri 

tem izpostavljata predvsem premoženje in sposobnosti podjetij. Eden od vodilnih 
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raziskovalcev tega modela Ahokangas (1998, po Ruzzier 2005, 26) pa povzema, da so MSP 

odvisna od razvojnega potenciala ključnih notranjih in zunanjih virov. Ruzzier še navaja 

(2005, 27), da na virih temelječe teorije sovpadajo z osnovami mrežne teorije, oboje namreč 

govorijo o pomembnosti notranjih in zunanjih virov. Hjalager (2007) in Auer Antončič in 

Antončič (2010) pravijo, da so po tej teoriji ključne prednosti internacionalizacije v znanju, ki 

seveda ni zastonj in ga prav tako lahko tržimo. Oblike trženja znanja so razne oblike 

franšizinga in licenciranja, ki so zelo pogoste tudi v hotelski dejavnosti (Rodriguez, 2002). 

Ritchie in Crouch (2005, 20–21) pri ugotavljanju primerjalnih prednosti internacionalizacije 

turizma izpostavljata človeške in kapitalske vire ter vire znanja. Turistična industrija 

zaposluje širok spekter poklicev in njeno konkurenčnost na destinaciji oblikujejo obstoječa 

količina, kakovost in stroški razpoložljivih človeških virov. Turizem je torej predvsem 

človeška panoga; turisti so ljudje, stranke ter klienti in njihove reakcije so povsem normalne 

muhavosti človeškega obnašanja, predvidljive ali pa tudi ne, povsem odvisno od posamezne 

situacije in konteksta. Turistična izkušnja ali storitev je torej močno odvisna od človeškega 

faktorja, oz. stopnje človeške vpletenosti v potek in izvajanje turističnih storitev (Page in 

Connell 2006, 228). Zato Page in Connel (prav tam) navajata spoznanje avtorjev Watson, 

D'Annunzio-Green in Maxwell (2004, 1), da izvajanje gostinskih in turističnih storitev v 

mednarodnem prostoru, na osnovi zaznavanja potreb in pričakovanj gostov, v izredno 

konkurenčnih in dinamičnih pogojih tržišča ponuja obilo organizacijskih izzivov.  

Razpoložljivo znanje in sposobnosti, možnosti in stroški izobraževanja, stanje delovne etike 

in standardnih delovnih pogojev managerjev in zaposlenih na turističnih destinacijah vplivajo 

na odločitev o načinu internacionalizacije (Purcell in Nicholas 2001). Kljub temu, da turizem 

ne potrebuje toliko in tako visoko izobraženih kadrov kot nekatere druge vrste gospodarstva 

(npr. medicina), so viri znanja zelo pomembni in predvsem za manj razvite turistične dežele 

in kraje je zelo pomembno, da lahko uvozijo specialno znanje, povezano z npr. hotelskim 

managementom, regionalnim planiranjem, trženjem ipd. Pomembno skupino virov predstavlja 

tudi obstoječi kapital turistične destinacije, ki se kaže v sposobnosti razvijanja turistično infra- 

in superstrukture in je prav tako odvisen od sposobnosti pridobivanja sredstev. Obseg 

razpoložljivega kapitala je odvisen tudi od tega, koliko investitorji verjamejo, da bodo 

povrnjeni dobički višji od vlagateljskih rizikov (Purcell in Nicholas 2001).  

3.2.5 Model mednarodnega podjetništva 

V novejšem času se pojavlja nov model t. i. mednarodnega podjetništva. Kot Ruzzier (2005) 

povzema številne avtorje, je najprej potrebno opredeliti pojem podjetništva. Podjetnik ima 

določene specifične lastnosti kot so znanje, izkušnje, spretnosti, poslovne vezi, sposobnost 

presoje in koordinacije različnih virov. Ti viri podjetništva so socialno kompleksni in 

pomenijo za podjetje dodano vrednost ter jih druga podjetja preprosto ne morejo povzeti 

(kopirati), oz. ustvariti enakih pogojev. Podjetniki so individualisti in najpomembnejši nosilci 

sprememb, sposobni prevzemati rizika pri doseganju svojih ciljev in pri izpolnjevanju želja po 
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inovativnosti ter izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja tržno okolje (OECD 2000, po Ruzzier 

2005, 31). Samo podjetniki s takšnim lastnostmi se lahko podajo v posle, ki vodijo do 

internacionalizacije, pri tem pa ne smemo prezreti vloge inovativnosti tako v realizaciji 

poslovanja kot tudi pri nastopanju na tujih trgih (Ruzzier 2005, 31). Poslovanje potovalnih 

agencij je zaradi specifičnih lastnosti poslovanja s storitvami mnogokrat izpostavljeno 

navedenemu tveganju, zato morajo biti njihovi managerji pripravljeni na soočenje s temi 

dejavniki tveganja, znati inovativno reagirati, a hkrati ostati socialno občutljivi na odzive 

(poslovnega) okolja.  

3.3 Internacionalizacija turističnih dejavnosti  

Mogoče je internacionalizirano poslovanje v turizmu najbolj nazorno povzel Bieger (2005, 

23–24), ki opisuje primer švicarskega turista. Le-ta v švicarski turistični agenciji vplača 

letalsko vozovnico ali hotel npr. v Čilu, agencija pa te storitve rezervira pri nekem švicarskem 

emitivnem organizatorju potovanj, ki storitve na veliko kupuje v tujini. V namembni državi 

imitivni organizator potovanj storitve kupuje od lokalnih ponudnikov in jih prodaja 

emitivnemu organizatorju v deželi kupca. Imitivni organizator skrbi tudi za organizacijo 

izvedbe potovanja na destinaciji. Weaver in Oppermann (2000, 165) na podoben način 

predstavljata tudi kontekst globalizacije, in sicer na osnovi dela avstralskega organizatorja 

potovanj, ki poteka nekako tako: s svojega sedeža v Sydneyu poskuša pridobiti kupce v 

Aucklandu, pri tem pa sodeluje s svojima specializiranima podružnicama v Severni Ameriki 

in Evropi ter vzpostavlja kontakte z verigo japonskih turističnih agencij. Tako organizirana 

potovalna agencija deluje veliko bolj mogočna, močna in vplivna ter globalno povezana kot 

neka zgolj nacionalna potovalna agencija. Potovalne agencije imajo vedno več prednosti tudi 

zaradi vedno večje deregulacije mednarodnega poslovanja (npr. v letalskem prometu) ter 

vedno bolj privatiziranega globalnega poslovnega okolja. Turistična podjetja so dandanes 

manj kot nekdaj omejena z državnimi mejami in nadzorom nad njihovimi poskusi 

maksimiranja profitov. Danes za turiste resnično ni več meja (Holjevac 2003), nekateri 

napovedujejo tudi predvsem porast turističnih tokov iz razvijajočih se dežel v t. i. razvit svet 

(Papatheodorou, Rossello in Xiao 2010). Veliko kakovostnih informacij spodbuja želje 

sodobnih nomadov, da se odpravljajo tudi v najbolj oddaljene kotičke sveta. Pri tem si 

pomagajo s storitvami različnih turističnih oz. potovalnih podjetij. Turistična industrija 

zaobjema veliko število podjetij, ki močno variirajo v velikosti in naravi proizvodov. Nekaj 

zelo velikih podjetij, kot so letalski prevozniki, hotelske verige ipd. je z razvojem turizma 

preraslo v multinacionalne korporacije (Holjevac 2003; Lafferty in Fossen 2001). V turizma 

pa deluje tudi veliko število MSTP, mnoga med njimi so zelo majhna, in predstavljajo neke 

vrste temelj turističnega gospodarstva (Ritchie in Crouch 2005, 99). Pri tem moramo povzeti 

tudi Dwyerja idr. (2009), ki  poudarjajo veliko tekmovalnost med posameznimi turističnimi 

destinacijami in podjetji ter pomembnost konkurenčnosti v globalnem svetu turizma. 
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3.3.1 Stopnje internacionalizacije MSTP 

Hjalagerjeva (2007) ter Hall in Coles (2008) navajajo, da je eden prvih načinov privabljanja 

turistov v neko destinacijo, in s tem internacionalizacija poslovanja, takšen, da v turistična 

podjetja v tujini odprejo svoja predstavništva in/ali postavijo svoje predstavnike. Potovalne 

agencije pa običajno začno delovati na domačem trgu in v začetni fazi za potrebe domačega 

prebivalstva v tujini predvsem kupujejo turistične storitve. V ta namen sklepajo različne  

pogodbe o zakupu storitev in subagentske pogodbe, s katerimi MSTP pooblaščajo poslovne 

partnerje, da lahko prodajajo njihove storitve. Papageorgiou (2008) piše o predvsem 

emocionalnih in manj organiziranih grških ponudnikih storitev in odnosu s tehnokratskimi 

predstavniki angleških organizatorjev potovanj ter s tem opozarja na velik pomen kulturnih 

razlik za uspešnost sklepanja poslov. Kulturna distanca je tudi ena ključnih odločitev, na 

kakšen način bo podjetje vstopilo v proces mednarodnega poslovanja (Quer, Claver in Andreu 

2007). Hjalagerjeva (2007) takšno poslovno sodelovanje imenuje klasični način 

internacionalizacije. Svojo produkcijo, pripravljene pavšalne programe in druge storitve, 

morajo potovalne agencije predstaviti potencialnim kupcem, zato veliko sredstev vlagajo v 

promocijo. Trženje turističnih storitev, kot smo že omenili, običajno poteka na dva načina. 

Prvi, klasičen, so razne tiskovine, npr. katalogi, brošure in letaki (Page 2003); drugi, bolj 

sodoben način pa prestavljajo spletne strani ali samih potovalnih agencij ali raznih internetnih 

posrednikov (Holjevac 2003). Prav promocija lastnih storitev je za potovalne agencije eden 

ključnih dejavnikov uspeha. Na ta način lahko predstavijo novitete, posodobitve ali nove 

poslovne povezave (npr. nove letalske linije, namestitvene kapacitete, sodelovanje z drugimi 

potovalnimi agencijami ipd.) Za uspešno trženje turističnih storitev morajo potovalne agencije 

prav tako navezati kontakte s tujimi dobavitelji in od njih pridobiti potrebne podatke in 

pomoč. 

Običajno je drugi korak internacionalizacije potovalnih agencij prodaja domačih turističnih 

storitev na tujih trgih (Hall in Coles 2008). Na tak način slovenske potovalne agencije v 

Slovenijo pripeljejo tuje turiste, kar je zanimivo tudi za ostale turistične subjekte. V kolikor 

potovalne agencije želijo svojo ponudbo predstaviti tudi na tujem trgu, je dobrodošlo njihovo 

medsebojno povezovanje in povezovanje z ostalimi akterji turizma (npr. hotelirji, prevozniki) 

v smislu skupnega trženja. Potovalne agencije pa se povežejo tudi s tujimi turističnim 

podjetji, ki poskrbijo za informiranje, prodajo in transport tujih turistov v Slovenijo. V takih 

primerih se MSTP večkrat odločajo za skupni nastop na tujih trgih, pri tem pa igra pomembno 

vlogo izbira tržišča. V prvi vrsti izbirajo geografsko in kulturno bližnje dežele (Quer, Claver 

in Andreu 2007), izbira destinacij naj bi celo odražala neke vrste kolonialni odnos (Hjalager 

2007). Številne raziskave dokazujejo, da pri izbiri načina vstopa na tuje tržišče igra zelo 

veliko vlogo kulturna podobnost oz. razlika med domačo deželo investitorja in gostujočo 

deželo. V turizmu, kjer so odločilne želje in potrebe potnikov, pa ima kulturna raznolikost še 



Internacionalizacija MSTP 
 

45  

večji pomen. Imm Ng, Lee in Soutar (2007) namreč ugotavljajo, da prav zaznavanje kulturnih 

razlik oz. podobnosti močno vpliva na odločitev potrošnikov o izbiri potovalnega cilja. 

V literaturi se pojavlja tudi mnenje, da večja kot je kulturna razlika, manj se tujci odločajo za 

nakup delnic in raje za razne oblike sodelovanja (Kogut in Singh 1988, Erramilli 1991, Kim 

in Hwang 1992, Davidson 1980, Stopford in Wells, 1972 in Johanson in Vahlne 1977, po 

Rodríguez 2002). Nekateri avtorji tudi navajajo, da investitorji v primeru vstopanja na novo 

tržišče neznanih kultur ne zaupajo domačim managerjem in zato raje delujejo samostojno ter 

uvedejo svoj management in administracijo (Hymer 1976, po Rodríguez 2002). Za storitvene 

dejavnosti je namreč značilno, da je znanje in vedenje o ciljnem tržišču odločilno pri 

sprejemanju odločitev o bolj intenzivni internacionalizaciji. 

Hjalagerjeva (2007) omenja še eno možnost osnovnega internacionaliziranja poslovanja. 

Sodobni in dobro informirani turisti čutijo manjšo potrebo po izvajanju neposrednih storitev 

oz. svetovanju  iz oči v oči, preden sprejmejo odločitev, zato se veliko stvari lahko ureja s 

pomočjo telefona ali elektronsko, zato lahko turistična podjetja npr. telefonske, internetne 

in/ali rezervacijske službe, locirajo kjerkoli po svetu, največkrat tam, kjer je poceni delovna 

sila. Slovenske potovalne agencije, vsaj kar se tiče govornih kontaktov, na ta način ne morejo 

poslovati, ker stranke pričakujejo storitev v domačem jeziku, takšno storitev pa nalaga tudi 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 14/2003). Poraja pa se nam vprašanje, ali 

lahko slovenske potovalne agencije tujim turističnim podjetjem ponudijo možnost opravljanja 

določenih poslovnih operacij, kot je npr. telefonsko ali elektronsko svetovanje in prodaja 

turističnih storitev na slovenskih tleh? Zaradi demografskih in jezikovnih razmer so slovenski 

turistični delavci primorani komunicirati v tujih jezikih in v javnosti velja mnenje, da so 

jezikovno zelo izobraženi. V kombinaciji s strokovnim znanjem je takšno poslovno 

sodelovanje verjetno možna rešitev.  

Po Hjalagerjevi (2007) naslednjo, višjo stopnjo internacionalizacije pomenijo investiranja v 

tujini. Transferji kapitala in načini le-teh so v strokovni javnosti predmet močnih debat, še 

posebej, kadar se na tak način vstopa na trge manj razvitih oz. držav v razvoju (Britton 1991, 

po Hjalager 2007; Rodríguez 2002). Tuja vlaganja lahko nadomestijo pomanjkanje domačega 

kapitala (Endo 2006; Wanhill 2000). Vendar običajno velja, da je bolj razvito tržišče 

načeloma bolj tekmovalno usmerjeno, nudi razvitejšo infrastrukturo in je zato bolj zanimivo 

za tuje investitorje. Torej na odločitev o mednarodnih finančnih vlaganjih močno vpliva 

stopnja ekonomske razvitosti (Rodríguez 2002). Cosh in Hughes (2000, po Blake, Sinclair in 

Soria 2006) pa opozarjata, da so predvsem MSP prisiljena zanašati se na interne vire za 

kapitalske investicije, kar lahko omejuje njihovo rast, večja podjetja pa se večkrat odločajo za 

direktne investicije (Rodríguez 2002). Pri tem je pomembna tudi stopnja političnega, 

ekonomskega in finančnega tveganja – večje kot je tveganje, bolj si investitorji želijo vstopati 

na tržišče postopno, z majhnimi koraki oz. nižjimi vložki, da lahko ohranijo fleksibilnost in 

lažje reagirajo na morebitne oscilacije. Na odločitev o načinu finančnih povezovanj s tujino 
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vplivajo tudi mednarodne izkušnje podjetja in stopnja njegove internacionalizacije. Podjetja s 

predhodnimi izkušnjami internacionalizacije namreč pričakujejo manj pomoči od lokalnih 

partnerjev in se zato manj odločajo za razne oblike kooperacije in tudi pri večji negotovosti 

raje povečajo lastne aktivnosti ter se tako izognejo posredniškim stroškom in nadzoru lokalnih 

agentov. Za španske hotelirje velja, da imajo največ internacionalnih izkušenj tisti, ki 

podpisujejo predvsem franšizne sporazume (Rodríguez 2002). 

Na splošno velja, da obstaja velika potreba različnih segmentov turističnega gospodarstva, da 

ostanejo povezani ter tako ponudijo kakovostne storitve vedno bolj sofisticiranim in 

zahtevnim potnikom (Peattie in Moutinho 2000, po Pansiri 2008). Poon (1993, po Pansiri 

2008) zatrjuje, da so glavni igralci turističnega gospodarstva, še posebej letalske družbe, 

hoteli, turistične agencije in organizatorji potovanj vedno bolj medsebojno povezani in da se 

vedno bolj brišejo meje med njimi, še posebej pa se to prepletenost pozna vzdolž vrednostne 

verige, ki jo nadzorujejo. Zaradi izrazito mednarodnega značaja turizma lahko sklepamo, da 

se vse to dogaja na internacionalnem nivoju.  

V mednarodnem poslovanju obstajata dva prevladujoča načina investiranja, ki omejujeta tudi 

obseg kontrole poslovanja. Prvi način je integracija poslovanja skozi investicije, spojitve in 

nakupe v tujini, drugi način pa tvorijo koncepti globalne trgovine, temelječi na franšizingu ali 

poslovnih pogodbah (Endo 2006). Kadar gre za vstopanja na hitro rastoče tuje trge in je zato 

taka država manj atraktivna za tuja vlaganja (Buckley in Casson 1998, po Rodríguez 2002), 

strokovnjaki svetujejo franšizing (Shane 1994, po Rodríguez 2002). Še vedno raste trend 

lastninjena poslov v tujini in za to obstaja več motivov, npr. šibko rast poslovanja na domačih 

tleh lahko nadomesti rast kjerkoli po svetu, kjer so trgi še slabo razviti, investiranje v tujini 

lahko pomeni možnost plasiranja domačih proizvodov, na tak način si investitorji pridobijo 

moč nadzora nad surovinami ter lahko ciljajo na prevlado ne samo nad določenimi segmenti 

trga ampak nad vključevanjem celotne vrednostne verige v večjem številu držav. V obdobju 

skokovitega porasta t. i. čarterskih počitnic so potovalni agenti iz Evrope na veliko investirali 

v prenočitvene kapacitete na morskih destinacijah, velika turistična podjetja namreč z 

vlaganjem v nakupe in s spojitvami lažje vlivajo na kakovost, pestrost in ceno storitev 

(Rodríguez 2002). Zaradi velikih kulturnih razlik pa se turistična podjetja pogosteje odločajo 

za pomoč in podporo lokalnih delavcev, ki jim pomagajo pri adaptaciji proizvodov in storitev 

lokalnemu okolju, prevzamejo del tveganja in zmanjšujejo možnost napak pri delu (Quer, 

Claver in Andreu 2007). Pri tem pa Endo (2006) še opozarja, da je večina tujih investicij 

razvitih držav na področju hotelirstva usmerjena v druge razvite države in manj v države v 

razvoju. Kot investitorji se pogosto najdejo tudi (zelo) majhna turistična podjetja, 

posamezniki, ki so jih k odpiranju poslov v tujini spodbudili pogoji o prostem pretoku 

kapitala, dela in socialnih pravic v Evropski uniji (Wanhill 2000) in kot ugotavljata Quinn in 

Doherty (2000, po Hjalager 2007) je veliko turističnih storitev primernih za franšizing in 

licenciranje tudi za MSTP.  
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Tudi v turizmu so blagovne znamke pomembne za podobo in prepoznavnost proizvodov oz. 

storitev. V storitveni dejavnosti lahko pod okriljem blagovnih znamk določene operacije in 

poslovanje standardizirajo in postavijo v neke konceptualne okvirje, nato pa jih lahko na 

različnih destinacijah izvajajo tudi zaposleni z relativno majhnimi predhodnimi izkušnjami in 

izobrazbo, sedež podjetja pa lokalne enote podpira npr. s svetovanjem na področju financ in 

personalnih zadev. Pri poslovanju potovalnih agencij pa je lahko tudi obratno. Veliki lastniki, 

organizatorji potovanj, kapitalsko prevzamejo manjše potovalne agencije in zaradi njihove 

večje prepoznavnosti v lokalnem okolju ohranijo obstoječo blagovno znamko (npr. 

Adiratic.net je prevzel Kompas in na slovenskem tržišču še naprej posluje pod imenom 

Kompas Holidays). Čeprav je koncept franšizinga narejen po principu vse ali nič, so blagovne 

znamke na področju turizma dobre, saj za turiste pomenijo višjo stopnjo zaupanja, ker lahko 

odpotujejo daleč od doma z zavestjo, da jim ne bo treba spreminjati potrošniških oz. nakupnih 

navad. Z izvozom storitev dotekajo prihodki na destinacijo in od tega imajo korist ne samo 

izvajalci storitev, ampak tudi ostali gospodarski subjekti (Endo 2006). Hkrati pa za izvajalce 

storitev plačilo franšiz pomeni odtekanje kapitala, a podobno velja tudi za plačilo tujih 

strokovnjakov (Bieger 2005, 34). Koncentracija poslovanja s pomočjo širitve in spajanja 

poslovanja odraža tudi tekmovalno poslovanje v turizmu, kjer večji »igralci« poskušajo 

prevzeti vodilno vlogo v posameznem sektorju ali prilagoditi obstoječe dejavnosti z namenom 

doseganja višjih dohodkov (Page 2003, 355; Ritchie in Crouch 2005, 99; Bieger 2005). 

Takšni trendi silijo manjša podjetja ali destinacije, da se koncentrirajo in osredotočajo na 

dejavnosti, v katerih lahko dosegajo vrhunske pozicije oz. rezultate, če hočejo uspešno 

sodelovati v vedno bolj intenzivni konkurenci (Bieger 2005, 28; Wanhill 2000). Bieger (2005, 

prav tam) še poudarja, da se morajo turistični posredniki zato, da bi zadovoljili vedno večje 

povpraševanje, vedno bolj internacionalizirati, s tem pa se podajo v proces, kjer se brišejo 

tradicionalne meje turistične branže. Zaradi teh dejstev se v svetu pojavlja vedno več velikih 

podjetij (hotelske verige, organizatorji potovanj). Ta industrijsko (masovno proizvodno) 

organizirana podjetja pomenijo veliko konkurenco obrtniško organiziranim lokalnim 

podjetnikom, torej tudi posameznim potovalnim agencijam v slovenskem prostoru. Pansiri 

(2008) poleg že naštetih strateških povezav govori še dveh možnih oblikah povezovanja in 

navaja ideje avtorjev Glisson, Gunningham, Harris in Di Lorenzo-Aiss (1996) o obstoju t. i. 

trženjskih zvez ter Bennettove (1997) o skupnih zakupih storitev. Pansiri (2008) na primeru 

Avstralije tudi trdi, da je raznolikost pojavnih oblik in število različnih povezav predvsem 

posledica tega, da v turizmu deluje predvsem veliko število MSP. 

Posebno obliko mednarodnega povezovanja beležimo pri poslovanju letalskih družb. Letalski 

promet je zelo občutljivi del turističnega gospodarstva, zanj so značilna velika začetna 

finančna vlaganja, visoki stroški vzdrževanja ter skrb za varnost. Na strateške alianse letalskih 

družb lahko gledamo kot na način, kako kot mednarodna podjetja vstopajo na trge, kamor so 

sicer dostopi omejeni z določenimi predpisi (podobno je tudi npr. v farmacevtski industriji). 

Globalno delovanje in s tem konkurenca je v letalskem prometu omejeno z regulatorji, 

državnim lastništvom in željami in potrebami potrošnikov (Evans 2001). Strokovnjaki se 
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strinjajo, da so strateške alianse bolj horizontalne mrežne povezave med podjetji s podobno 

dejavnostjo na istem nivoju in da ne gre za vertikalno odvisne odnose znotraj distribucijske 

verige. Zato pa naj bi tako akademska sfera kot managerji pogosto enačili pojma strateška 

aliansa in joint venture (Collins in Doorley 1991, po Evans 2001). 

Členitev t. i. vrednostne verige z namenom minimirati stroške (sem sodijo t. i. outsourcing in 

delo s človeškimi viri) je po Hjalagerjevi (2007) naslednja stopnja internacionalizacije. 

Sindiga (1999, po Hawkins in Shaun 2007) v vrednostno verigo vključuje strukturo, 

organizacijo in management mednarodnega turizma. Turistične storitve so delovno 

intenzivne, delo s človeškimi viri je zato zahtevno, pomembne pa so tudi ostale t. i. 

neoprijemljive komponente storitev (Hjalager 2007). Outsourcing pomeni najemanje delovne 

sile od drugod, oz. prenašanje določenih delovnih funkcij na druga podjetja in/ali lokacije. 

Določene veje turizma so močno odvisne od outsourcinga (npr. hotelska oprema, muzejski 

spominki ali letalski rezervacijski sistem so narejeni oz. nameščeni v deželah tretjega sveta s 

poceni delovno silo in nizkimi stroški poslovanja), razlog za to pa niso samo različne cene 

delovne sile, pač pa tudi davčni sistemi ipd. Močni domači ponudniki turističnih storitev 

pomenijo tudi nižje vhodne stroške za turistične proizvode in storitve, omogočajo boljšo 

izkoriščenost ter dvigujejo njihovo kakovost (Ritchie in Crouch 2005, 98). Manj je 

outsourcing uporaben za potovalne agencije, ki svojo ponudbo turističnih paketov prodajajo 

neposredno strankam. Predstavitev ponudbe in prodaja morata biti v domačem jeziku, zato si 

s tujo delovno silo ne morejo veliko pomagati. Možnost outsourcinga vidimo npr. v urejanju 

spletnih strani v tujini, pa tudi tukaj je zelo pomembna vloga jezika. Potovalne agencije pa 

lahko na tak način sodelujejo tudi z vodniki in prevozniki. Evropska unija spodbuja tuja 

vlaganja v MSTP, saj je to generator zaposlovanja (Wanhill 2000). Kadrovska politika je 

pomemben del poslovanja turističnih dejavnosti, npr. potovalne agencije lahko v tujini 

zaposlujejo tuje kadre ali pa domačim omogočijo delo v tujini. Slednje postaja vedno bolj 

atraktivno. Z razvojem tehnologije ni več nujno potrebno »izvažati« kadre v tujino, a so 

takšne službe vedno bolj atraktivne in zaželene (Dwyer idr. 2009). Mladi popotniki so npr. 

zelo motivirani, da med potovanjem tudi delajo in delo v turizmu je še posebej privlačno 

zaradi svoje dinamike in (navidezne) sproščenosti (Duncan 2008), predvsem pa si mladi 

ljudje na tak način lahko poleg ugodnih dohodkov pridobivajo tudi številne mednarodne 

izkušnje ter se marsikdaj odločajo celo za t. i. prostovoljno delo. Turistična podjetja pa tudi 

zaradi sezonsko naravnanega dela na ta način rada rešujejo kadrovske potrebe. Omeniti 

moramo še en vidik zaposlovanja v turizmu, to je delo na črno. Delodajalci v mnogih deželah 

se zaradi še vedno neurejenih oz. zapletenih postopkov delovne zakonodaje in zaradi velikega 

pretoka delovne sile pogosto zatekajo k takemu načini reševanja kadrovskih potreb. 

Po Hjalagerjevi (2007) četrta, najvišja stopnja internacionalizacije v turizmu izhaja predvsem 

iz izjemne prepletenosti z drugimi gospodarskimi dejavnostmi in turizem se s tem tudi 

vključuje oz. vpleta v močno internacionalizirane vrednostne verige in obratno. Veliko je že 

bilo poskusov definiranja in logične umestitve turizma znotraj gospodarstva, a zaradi izjemne 
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prepletenosti z drugimi gospodarskimi dejavnostmi še noben poskus ni našel optimalne 

rešitve (Bieger 2005, 99; Hjalager 2007; Endo 2006). Obstaja pa velika želja po 

dokumentiranju gospodarske pomembnosti turizma in njegovih stopnjah gospodarske rasti 

(Hjalager 2007). Najvišje stopnje internacionalizacije turistične dejavnosti predstavljajo t. i. 

ekonomija znanja ter tržne pozicije in blagovne znamke (Hjalager 2007).  

3.3.2 Vloga človeških virov in znanja pri internacionalizaciji MSTP 

Izvajanje turističnih storitev in kreativnost pri tem delu ustvarjata neko vedenje oz. znanje, ki 

ga je moč dodatno obdelati in urediti ter ga ponuditi na tržišču v obliki svetovanja in 

strokovnih nasvetov. Profesionalizem in podjetništvo sta pri MSTP pomembni determinanti 

inovativnosti (Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen 2007), človeški kapital, ki ga predstavljajo 

zaposleni, pa eden ključnih gonilnikov turistične produktivnosti (Holjevac 2003). Človeški 

kapital vključuje izobrazbo, znanja in spretnosti, šolanje, ki jih delavci lahko pridobivajo tako 

na delovnem mestu kot izven (Blake, Sinclair in Soria 2006; Dwyer idr. 2009), takšna 

podjetja pa so zmožna tudi hitrejšega prilaganja trenutnim poslovnim zahtevam oz. razmeram 

(Wanhill 2000). Znani so primeri dobre prakse, npr. Španci so hotelirski strokovnjaki 

(Rodríguez 2002), Nemci vodilni na področju t. i. trajnostnega turizma, na področju 

izobraževanj dela UNWTO in več drugih mednarodnih združenj (Hjalager 2007). Blake, 

Sinclair in Soria (2006) opozarjajo na odsotnost tradicionalne karierne lestvice v turizmu, 

zaradi česar nekateri zaposleni razumejo izobraževanje kot nepotrebno, delodajalci pa se 

bojijo, da bodo izurjeni delavci (pre)hitro zamenjali zaposlitev. Delavci delo v turizmu vidijo 

kot slabo plačano, za ljudi s slabimi sposobnostmi in brez dolgoročne vizije (Blake, Sinclair 

in Soria 2006). Na drugi strani pa sodobni delovni procesi in uporaba modernih tehnologij 

tudi v turizmu zahtevajo vedno bolj izobražene delavce (Dwyer idr. 2009, Loborec 2006). 

Današnja vedno večja mobilnost delovne sile za delodajalce na eni strani pomeni možnost 

večje prožnosti pri zaposlovanju in s tem izbor kakovostnejših kadrov, na drugi strani pa jih 

sili v odgovorno načrtovanje kadrovske politike. Pomembno je, da zaposlujejo storilnostno, 

socialno in kulturno kompetentne ljudi. Mobilnost delavcev hkrati pomeni tudi intenzivnejše 

prenašanje kulturnih vzorcev in socialnih veščin med regijami in državami. Ta segment 

delovne sile pogosto predstavljajo mladi popotniki – delavci, za katere raziskave kažejo, da so 

za turistične razmere visoko in celo previsoko izobraženi (Duncan 2008), vendar menimo, da 

veliko prispevajo k »mehčanju« običajnih kulturnih in socioloških pregrad. Po običajno 

večmesečnih potovanjih se vračajo v domače okolje, kjer so s svojimi pridobljenimi 

sposobnostmi in izkušnjami lahko zanimiva delovna sila tudi za potovalne agencije. Na drugi 

strani pa bi lahko managerji znanje potovalnih agencij, npr. upravljanje določenih delovnih 

postopkov, delo s strankami ipd. ponudili temu (mobilnemu) segmentu delovne sile. S tem bi 

znanje potovalnih agencij postalo tržno blago v tudi v smislu oskrbovanj tujih trgov in tudi 

dodatna motivacija za zaposlene. 
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Velika turistična podjetja prodajajo tudi svoje tržne pozicije in širijo blagovne znamke, ki 

imajo velik ugled med kupci.  

»Za MSTP, posamezne proizvode ali tržne niše je aktualno in pomembno sodelovanje z bolj 

znanimi podjetji. Pravzaprav imajo koristi oboji – majhni lažje predstavijo svojo proizvodnjo, 

veliki pa dopolnijo paleto svoje ponudbe. Turistični tokovi so mednarodni, zato je pomembno, da 

so blagovne znamke prepoznavne v različnih delih sveta, da so internacionalne. Prav tako pa se v 

turistično ponudbo lahko vključujejo druge gospodarske panoge v smislu, da pokažejo 

proizvodnjo in uredijo t. i. centre za obiskovalce (npr. škotske destilerije viskija), na tem področju 

je še veliko možnosti za poslovno sodelovanje in razvoj« (Hjalager 2007)9. 

3.3.3 Mednarodno trženje MSTP 

MSTP posebno pozornost posvečajo trženju. Konenčnik Ruzzierjeva (2010, 11) navaja dva 

razloga za to. Prvi je ta, da bo število turistov sicer še vedno naraščalo, a v turistično 

razvitejših regijah bolj upočasnjeno, hkrati pa se bodo turistični tokovi usmerili na nove, do 

sedaj manj razvite destinacije. Drugi razlog pa je v vedno večjem številu ponudnikov 

turističnih storitev. Tako se povečuje tekmovalno vzdušje med MSTP ter vzpodbuja poslovno 

inovativnost in zniževanje stroškov, s tem pa postajajo bolj učinkovita (Blake, Sinclair in 

Soria 2006). Svoje storitve poskušajo prodajati čim dlje vnaprej in si s tem pripraviti pregled 

zasedenosti kapacitet in dinamike prodaje, saj lahko tako na dolgi rok načrtujejo tudi obseg, 

kakovost in način izvajanja storitev. Lewis, Semeijn, Talalayevsky (1998) pravijo, da se  

morajo potovalni agenti zaradi teh dejstev in da bi preživeli na tržišču, oskrbeti z dovolj 

obsežnimi in kakovostnimi informacijami. Centralizirano tržišče potovalnih agentov, ki 

nudijo visoko kakovostne informacije, ima velike prednosti, vendar pa niso stroškovno 

učinkoviti, v kolikor se jih na tržišču pojavlja preveč. Pomembno je torej tudi razmerje v 

številu agentov in potnikov ter stopnji povezanosti med njimi ter trženjskimi sposobnostmi.  

Za MSTP je torej izredno pomembno trženje, ki pa predstavlja velik strošek, zato se 

velikokrat odločajo za medsebojno povezovanje (npr. skupne oglaševalske akcije, tiskovine, 

nastopi na sejmih). V zadnjih letih se potreba po skupnem trženju sicer zmanjšuje, saj ga 

uspešno nadomešča svetovni splet in druge cenejše oblike informacijske tehnologije. Svetovni 

splet, z dobrimi povezavami in s strateškimi položaji na skupnih straneh za relativno majhne 

stroške, omogoča dobro promocijo; MSTP lahko svojo relativno majhno proizvodnjo 

predstavijo velikemu tržišču. Do uveljavitve svetovnega spleta je namreč veljalo, da imajo 

MSTP na splošno omejene vire in kanale za doseganje strank in so se zato bolj ukvarjale s 

problemom, kako stranke obdržati (Özgener in Đraz 2006). Z uporabo svetovnega spleta pa se 

znižujejo tudi stroški poslovanja in to je hkrati priložnost za nove oblike poslovnih povezav in 

partnerstev. Sodelovanje pri trženju je za potovalne agencije pomembno še z enega vidika, 

mnoge med njimi namreč ponujajo samo določene proizvode in/ali pokrivajo samo del 

                                                 
9 Prevod P. F. 
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tržišča, na drugi strani pa imajo veliko število individualnih kupcev. Tovrstno sodelovanje 

prinaša koristi za obe strani, tako za MSTP kot tudi za potencialne turiste, zato je razumljivo, 

da so takšne oblike trženja (npr. skupne trženjske akcije) v porastu (Morrison, Lynch in Johns 

2004, po Hjalager 2007). Govorimo o ciljnem trženju, kjer se potovalne agencije (in druga 

MSTP) odločajo, kateremu segmentu potrošnikov bodo posvetile posebno pozornost in zanje 

pripravile primerno ponudbo (Konečnik Ruzzier 2010, 65).  

Poleg tega pa je pomembna tudi pot, po kateri bodo MSTP tržila svoje storitve. Avstralska 

izobraževalna in turistična podjetja za mednarodni nastop najbolj uporabljajo, oz. jim koristijo 

marketinške promocijske aktivnosti, vladne podpore in sodelovanje v različnih mrežah. Za 

pridobivanje potencialnih kupcev uporabljajo različne prijeme, npr. agente, sejemske 

prireditve, vezi s podobnimi inštitucijami v tujini, v tujino pošiljajo domače študente kot 

ambasadorje, internet in direktni marketing (Bianchi 2008). 

Nekatere slovenske potovalne agencije na tujih trgih že ponujajo tudi pavšalne pakete storitev 

v tujini, npr. italijanskim turistom ponujajo počitnice v Grčiji. Verjetno igra pri izbiri tržišča 

ključno vlogo, prav tako kot pri vstopanju hotelirjev na tuje trge (Rodríguez 2002), 

geografska bližina in podobne kulturne značilnosti. V ta namen morajo svojo ponudbo 

pripraviti v tujih jezikih in všečno tujim potrošnikom, približati pa jim morajo tudi prijavna 

oz. prodajna mesta. Slovenske potovalne agencije s tujimi turističnim agencijami podpišejo 

pogodbe o sodelovanju, tuje turistične agencije nato prodajajo slovensko ponudbo kot 

subagenti ali pa celo skupaj pripravijo turistične kataloge in spletne strani. 

Ocenjujemo, da imajo slovenske potovalne agencije dobre poslovne vezi z določenimi 

turističnimi destinacijami (npr. letovišči o Jadranski obali, posameznimi grškimi otoki), 

njihovo ime in blagovna znamka pa sta pri tamkajšnjih izvajalcih storitev zaupanja vredni. 

Hkrati strokovnjaki menijo, da razvoj proizvodov poteka v smeri izrazito tematskih potovanj 

in s tem trženja v smeri ciljnih skupin (izrazita segmentacija trga) (Dwyer idr. 2009; 

Konečnik Ruzzier 2010). V povezavi s tujimi organizatorji potovanj bi torej iz tujine pripeljali 

nove turiste, jim ponudili več specialnih programov in tako dosegli večji obseg poslovanja ter 

s tem boljše cene in kakovost storitev. Na drugi strani pa si velike (mednarodne) potovalne 

agencije lažje privoščijo zelo pomembne kontakte z mediji, novice v najbolj gledanih 

terminih televizije ali članki na prvih straneh časnikov namreč pomenijo ogromne prihranke 

pri trženju ter vplivajo na odločitve bodočih turistov. Čeprav je kontakte težko vzpostaviti in 

si je težko priboriti udarna mesta v medijih, je poplačilo z učinki pri publiki izjemno. 

Turistična podjetja morajo razvijati nove načine širjenja informacij, npr. z blogi, GPS 

tehnologijo, sodelovanjem v socialnih omrežjih. Vendar pa Bianchijeva (2008) ugotavlja, da v 

so avstralskem primeru še vedno najbolj običajne metode za doseganje tujih strank preko 

mednarodnih agentov, s kontakti na tujih trgih (gostiteljev), osebni obiski oz. poslovna 

potovanja zaposlenih v tujino, dober glas in internet. 
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V porastu je tudi povezovanje v razne interesne skupine, ki s pomočjo svetovnega spleta širijo 

informacije, napotke in nasvete. Tukaj lahko dokaj enakopravno v mednarodno poslovanje 

vstopajo tudi MSTP (Hjalager 2007). Johnson in Vanetti (2005) celo ugotavljata, da mala 

podjetja strateško planiranje izvajajo skoraj na isti ravni kot velika ter da so sposobna 

analizirati potrebe gostov ter jim nuditi zahtevano na enaki ravni kot velika podjetja. 

Rodriguezova (2002) pa poudarja tudi pomen državnih in lokalnih oblasti, ki lahko z 

različnimi spodbudami (predvsem administrativnimi in finančnimi) ter z vzdrževanjem 

stabilnosti olajšajo vstop tujih podjetij na domače tržišče. Liu in Wall (2006) dodajata, da v 

kolikor turizem resnično želi postati »potni list razvoja« (in to pomeni predvsem izboljšanje 

kakovosti življenja lokalnega prebivalstva na destinaciji), potem morajo ustvarjalci razvoja 

destinacij v turističnih načrtih nameniti več pozornosti njihovim potrebam in sposobnostim. 

Pogosto to zahteva mnogo bolj sofisticirano pozornost razvoju človeških virov in skrbno 

načrtovanje mednarodnega sodelovanja. Po vzpostavljenem poslovnem sodelovanju pa lahko 

tuja MSTP s kakovostnim trženjem veliko prispevajo tudi k boljšim gospodarskim razmeram 

na destinacijah. Tudi kar se slovenskih potovalnih agencij tiče lahko takšno sodelovanje na 

eni strani z izvajalci turističnih storitev in na drugi strani s posredniki na tujih trgih prinese 

številne koristi za vse udeležence. Slovenske potovalne agencije lahko na tak način tržijo svoj 

fizični kapital, intelektualni potencial, znanja in izkušnje, spretnosti ter dober poslovni 

renome (Blake, Sinclair in Soria 2006), hkrati pa pomagajo k napredku in razvoju turističnih 

destinacij. 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA 

4.1 Načrt raziskave 

Raziskava je sestavljena iz petih delov: preučevanje teoretičnih izhodišč in oblikovanje 

raziskovalnega problema, izdelava teoretičnih izhodišč, oblikovanje hipotez, zbiranje 

podatkov ter njihova analiza  (Field 2009). Na osnovi strokovne teorije (Esterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 66-68) smo se odločili, da prvem delu pregledamo teoretična 

izhodišča, literaturo in vire. Najprej smo poiskali teoretična izhodišča in strokovne 

opredelitve pojmov turistična agencija in organizator potovanj ter pojasnili poimenovanje 

osnovnega predmeta proučevanja, potovalne agencije. Nato smo proučili različne teorije 

internacionalizacije in izbrali tiste, ki jih lahko apliciramo na internacionalizacijo MSTP. Na 

osnovi ugotovitev teoretičnega dela smo v drugem delu določili načrt empirične raziskave in 

oblikovali raziskovalne hipoteze. V tretjem delu naloge smo pripravili in izvedli empirično 

analizo, v zaključku pa interpretirali rezultate in pripravili priporočila za managerje 

slovenskih potovalnih agencij.  

4.2 Metodologija raziskave 

Glede na metodološka priporočila (Clark idr. 1998; Veal 1997) smo pripravili izhodišča za 

kvantitativno raziskavo. Na osnovi preučene literature smo opredelili raziskovalne 

spremenljivke in sestavili merski inštrument, anketo. Odločili smo se, da anketo izvedemo v 

elektronski obliki, in sicer glede na predhodne izkušnje z uporabo računalniškega programa 

Lime Survey (Lime Survey 2006). Prednosti elektronske oblike merskega inštrumenta je več. 

Glede na dostopnost elektronskih naslovov potovalnih agencij smo lahko hitro in učinkovito 

oblikovali listo naslovnikov oz. anketirancev. Stroški pošiljanja in hitrost potovanja take 

ankete so bistveno nižji kot pri klasični pošti. Prav tako smo ves čas lahko nadzirali dogajanje 

oziroma odzivnost anketirancev, kljub temu pa je zagotovljena najvišja stopnja anonimnosti. 

Upravljavcem ankete so dostopni le kumulativni rezultati odgovorov, avtomatsko pa se tudi 

izločijo nepopolno odgovorjene ankete. Za anketirance je odgovarjanje popolnoma preprosto, 

s klikanjem izbirajo med ponujenimi možnostmi, sistem pa jih sproti opozarja na 

pomanjkljivo oz. napačno izpolnjena polja. Slabosti elektronskega načina anketiranja pa so 

predvsem v tem, da je nekaj elektronskih naslovov napačnih, zaradi visoke stopnje zaščite 

pred virusi pa nekateri naslovi zavračajo nepoznano pošto oziroma imajo nekatere potovalne 

agencije nameščene t. i. lovilce nezaželene pošte (ang. SPAM). 

4.3 Merski instrument in mere  

Vprašanje V1, kjer smo potovalne agente prosili, da ocenijo delež poslovanja z izbranimi 

tujimi poslovnimi partnerji v celotnem obsegu poslovanja njihove potovalne agencije, smo 
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oblikovali na osnovi navedkov Paga (2003, 187–188) in Biegerja (2005, 270), ki navajata 

najpomembnejše poslovne partnerje potovalnih agencij. Tudi naslednje štiri spremenljivke se 

nanašajo na oceno stanja osnovne stopnje mednarodnega poslovanja potovalnih agencij 

(Hjalager 2007; Ruzzier 2005). Z vprašanjema V2 in V3 smo ugotavljali, koliko slovenskih 

potovalnih agencij se ukvarja z imitivnim turizmom oz. povedano drugače, s tem, da storitve 

slovenskega turističnega gospodarstva prodaja tujcem in kolikšen je delež storitev izvedenih 

tujim gostom v celotnem obsegu njihovega poslovanja. Z vprašanjem V4 smo želeli pridobiti 

vpogled v strukturo tujih gostov ter oceniti kulturno distanco med slovenskimi potovalnimi 

agencijami in tujimi uporabniki njihovih storitev. Regije, države oz. dele sveta smo razdelili v 

skupine na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (2009) ter osnovnih 

načel regionalizacije (Kladnik 1994; Praper 1997). Vprašanje V5 pa se nanaša na različne 

oblike mednarodnega poslovanja, ki jih avtorji (Hjalager 2007, Johnson in Vanetti 2005; 

Quer, Claver in Andreu 2007; Ruzzier 2005) navajajo kot običajno višje oz. naslednje stopnje 

klasičnih oblik internacionalizacije MSP.  

Vprašanja od V7 do V11 se nanašajo na poslovno okolje slovenskih potovalnih agencij. Na 

osnovi navedb avtorjev Blake, Sinclair in Soria (2006) je tudi nas zanimalo, koliko novosti 

letno v svoje poslovanje uvedejo slovenske potovalne agencije (V7). Sodobno IKT in 

svetovni splet (Buhalis in Licata 2002) pri svojem delu vedno bolj uporabljajo tudi slovenske 

potovalne agencije. Različni globalni distribucijski in rezervacijski sistemi so na voljo tudi 

našim potovalnim agentom. Z njihovo uporabo lahko bodisi pregledujejo in ponujajo ponudbo 

drugih turističnih subjektov bodisi ponujajo in prodajajo svoje storitve. Pregledali smo spletne 

strani nekaterih potovalnih agencij in se pogovorili s tremi managerji. Na osnovi zbranih 

informacij smo pripravili tabelo najbolj uporabljanih sistemov v Sloveniji (V8). Na enak 

način smo sestavili seznam združenj, organizacij in zvez, ki delujejo bodisi na področju 

turizma bodisi služijo stanovskim povezavam podjetnikov (V10).  

V vprašanje V6 smo strnili spremenljivke, ki se nanašajo na vlogo in vpliv managerja in 

zaposlenih na poslovno uspešnost slovenskih potovalnih agencij. S tem področjem se ukvarja 

več avtorjev. V preglednici 3 navajamo avtorje, po katerih smo povzeli in priredili vprašanja. 
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Preglednica 3: Spremenljivke vplivov na poslovno uspešnost slovenskih potovalnih 
agencij 

Okrajšava 

spremenljivke 
Spremenljivke vplivov na poslovno uspešnost 

slovenskih potovalnih agencij 
Prirejeno po 

V6_a Poslovanje z domovino  
V6_b Poslovanje s tujino    

Kaufmann in O’Neill 2007 

V6_c Tveganje poslovanja v Sloveniji 
V6_d Tveganje poslovanja v tujini  

Kaufmann in O’Neill 

2007, Quer, Claver in 

Andreu 2007 
V6_e Konkurenca slovenskih potovalnih agencij  Page 2003 
V6_f Konkurenca tujih potovalnih agencij  Page 2003, Kaufmann in 

O’Neill 2007 
V6_g Sodelovanje z neturističnimi gospodarskimi subjekti  
V6_h Managerjevi osebni poslovni kontakti in veze  

Bianchi 2008, Page 2003 

V6_i Mednarodne izkušnje managerja s področja vodenja 

podjetja  
Blake, Sinclair in Soria 

2006, Johnson in Vanetti 

2005 
V6_j Mednarodni poslovni kontakti managerja  Bianchi 2008, Page 2003, 

Kaufmann in O’Neill 

2007, Quer, Claver in 

Andreu 2007, Johnson in 

Vanetti 2005 
V6_k Osebna zavzetost managerja pri uvajanju 

mednarodnih poslov  
Blake, Sinclair in Soria 

2006, Kaufmann in 

O’Neill 2007; Avcia, 

Madanoglub in Okumusc 

2011 
V6_l Znanje tujih jezikov managerja  
V6_m Inovativnost managerja  

Blake, Sinclair in Soria 

2006; Avcia, Madanoglub 

in Okumusc 2011 
V6_n Inovativnost zaposlenih  Bianchi 2008, Holjevac  

2003, Quer, Claver in 

Andreu 2007, Johnson in 

Vanetti 2005 
V6_o Znanje tujih jezikov zaposlenih  Rodríguez 2002 
V6_p Specialna (turistična) znanja zaposlenih   Rodríguez 2002, Johnson 

in Vanetti 2005 
V6_r Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije  
V6_s Sodelovanje pri mednarodnih promocijskih akcijah 

Slovenske turistične organizacije (STO)  
V6_t Sodelovanje na turističnih sejmih in borzah  
V6_u Sodelovanje s slovenskimi predstavništvi v tujini  

Bianchi 2008, Blake, 

Sinclair in Soria 2006 
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Z vprašanjem V12 smo preverili parametre merjenja učinkovitosti zaposlenih v slovenskih 

potovalnih agencijah. Z motivacijo in delovno učinkovitostjo zaposlenih se ukvarja veliko 

avtorjev: Holjevac (2003), Bieger (2005), Burke in Resnick (2000), Rodríguez (2002), 

Papageorgiou (2008), Blake, Sinclair in Soria (2006), Baum (2007), Johnson in Vanetti 

(2005); Auer Antončič in Antončič (2010) in Avcia, Madanoglub in Okumusc 2011. Nas pa je 

zanimalo, ali oz. kako osebna zavzetost, znanja in spretnosti zaposlenih vplivajo na 

mednarodno poslovanje slovenskih potovalnih agencij. V turizmu kot storitveni dejavnosti je 

človeško delo eden od ključnih elementov uspešnosti (Holjevac 2003; Auer Antončič in 

Antončič 2010; Avcia, Madanoglub in Okumusc 2011). Menimo, da usposobljeni, strokovno 

podkovani in osebno zavzeti zaposleni lahko odločilno vplivajo pa poslovno uspešnost 

potovalnih agencij. V preglednici 4 so navedene spremenljivke in avtorji, po katerih smo jih 

priredili za potrebe naše raziskave. Sklop prvih štirih spremenljivk sestavljajo merljivi 

ekonomski učinki uspešnosti dela zaposlenih.   
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Preglednica 4: Spremenljivke učinkovitosti zaposlenih v slovenskih potovalnih agencijah 

Okrajšava 

spremenljivke 
Spremenljivke učinkovitosti zaposlenih v slovenskih 

potovalnih agencijah 
Prirejeno po 

V12_a Ustvarjeni dobiček v poslovnem letu 
V12_b Število sklenjenih poslov/opravljenih poslovnih 

operacij v poslovnem letu 
V12_c Novo pridobljene stranke v poslovnem letu 
V12_d Novo pridobljeni poslovni partnerji v poslovnem 

letu 

Rodríguez 2002; 
Blake, Sinclair in Soria 2006 

 

V12_e Zadovoljstvo strank Papageorgiou 2008; Avcia, 

Madanoglub in Okumusc 

2011 
V12_f Zadovoljstvo poslovnih partnerjev Papageorgiou 2008; Ross 

1995 
V12_g Uvajanje novosti v delovni proces / inovativnost  Scott and Twomey 1988, po 

Ross 1997; Avcia, 

Madanoglub in Okumusc 

2011 
V12_h Učinkovitost reševanja problemov  Holloway 1994, po Ross 

1997; Ross 1995; 
Avcia, Madanoglub in 

Okumusc 2011 
V12_i Strokovna izobrazba Holjevac  2003; Thrane 2008; 

Blake, Sinclair in Soria 2006 
V12_j Neformalna znanja Holjevac  2003; Ross 97; 

Auer Antončič, in Antončič 

2010; Blake, Sinclair in Soria 

2006 
V12_k Delovna doba (leta delovnih izkušenj) v turizmu  Thrane 2008; Johnson in 

Vanetti 2005 
V12_l Znanje tujih jezikov Papageorgiou 2008 
V12_m Pripravljenost potovati in/ali delati v tujini Bianchi 2008; Auer Antončič 

in Antončič 2010; Baum 

2007 
V12_n Delovne izkušnje v tujini Auer Antončič, in Antončič 

2010; Blake, Sinclair in Soria 

2006 
V12_o Pripravljenost za dodatna usposabljanja v tujini  Bianchi 2008; Ross 1997; 

Blake, Sinclair in Soria 2006; 

Baum 2007 
V12_p Pripravljenost kombinirati dela (npr. komerciala in 

vodenje) 
Papageorgiou 2008; Baum 

2007 
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Z vprašanjem V13 pa smo merili parametre, ki vplivajo na sodelovanje s tujimi poslovnimi 

partnerji (preglednica 5). Slovenske potovalne agencije morajo že zaradi narave dela 

sodelovati s poslovnimi partnerji v tujini, saj od njih kupujejo osnovne turistične storitve ali 

pa le-te preko njih ponujajo tujim turistom. Na tak način si pridobijo številne izkušnje na 

področju mednarodnega poslovanja. Poudariti pa moramo, da se strokovna javnost (Johnson 

in Vanetti 2005; Quer, Claver in Andreu; 2007 Rodríguez 2002) ukvarja predvsem z 

vprašanjem internacionalizacije kapitalsko močnejših dejavnosti, npr. hotelirstva, kjer je 

zaradi visokih začetnih vlaganj potrebna še dodatna previdnost in natančna ocena posledic 

vstopa na tuje trge. Glede na njihove ugotovitve smo priredili spremenljivke, ki se nanašajo 

na poslovanje potovalnih agencij. 
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Preglednica 5: Spremenljivke o vplivu sodelovanja s tujimi poslovnimi partnerji 

Okrajšava 

spremenljivke 
Spremenljivke o vplivu sodelovanja s tujimi 

poslovnimi partnerji 
Prirejeno po 

V13_a Geografska oddaljenost poslovnih partnerjev Rodríguez 2002; Quer, 

Claver in Andreu 2007 
V13_b Kulturne razlike s poslovnimi partnerji Rodríguez 2002; 

Kaufmann in O’Neill 

2007; Quer, Claver in 

Andreu 2007 
V13_c Jezikovna različnost 
V13_d Jezikovna podobnost 

Kaufmann in O’Neill 2007 

V13_e Gospodarska razvitost partnerskih destinacij  Un in Cuervo-Cazurra. 

2008; Quer, Claver in 

Andreu 2007; Johnson in 

Vanetti 2005 
V13_f Vaši predhodni poslovni stiki z določeno 

destinacijo/deželo 
Rodríguez 2002; 

Kaufmann in O’Neill 

2007; Quer, Claver in 

Andreu 2007, De Beule in 

Van Den Bulcke 2009 
V13_g Pravna in politična ureditev partnerskih držav  Un in Cuervo-Cazurra. 

2008; Quer, Claver in 

Andreu 2007; Johnson in 

Vanetti 2005; De Beule in 

Van Den Bulcke 2009 
V13_h Mentaliteta poslovnih partnerjev Rodríguez 2002; 

Kaufmann in O’Neill 2007 
V13_i Izobraženost/razgledanost tujih poslovnih partnerjev Rodríguez 2002; De Beule 

in Van Den Bulcke 2009 
V13_j Poslovne mreže poslovnih partnerjev Rodríguez 2002; 

Kaufmann in O’Neill 

2007; Quer, Claver in 

Andreu 2007; Johnson in 

Vanetti 2005; De Beule in 

Van Den Bulcke 2009 

Z vprašanji od V14 do vključno V23 smo pri anketirancih želeli preveriti, kolikšen pomen 

pripisujejo poslovanju s posameznimi tujimi deželami oziroma regijami in kako raznolikost 

le-teh vpliva na poslovno sodelovanje. Težava, na katero smo naleteli pri oblikovanju tega 

sklopa vprašanj, je bila smiselna in razumljiva regionalizacija sveta. Zaradi prostorske 

omejitve v anketnem vprašalniku smo želeli s kratkimi pojmi jasno opredeliti posamezne 

regije. Več avtorjev (Kladnik 1994; Plut 2004; Praper 1997) poudarja problematičnost izbire 
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in uporabe načel regionalizacije. Kladnik (1994) poudarja, da je pri regionalizaciji »potrebna 

precejšnja načelnost«, da je potrebno kriterije dosledno upoštevati in da je regije najlažje 

opredeliti po enem kriteriju. Praperjeva (1997, 41) navaja, da lahko npr. za potrebe 

regionalnega razvoja uporabimo različne družbene komponente, ki pa so pogosto precej 

nepopolne in neuravnotežene. V tem smislu tudi Hawkins in Mann (2007) navajata, da je 

potrebno vsakršno odvisnost in tudi znanje, tehnologijo in management razporediti po 

različnih regijah sveta, glede na stopnjo splošne in turistične razvitosti. Odločili smo se, da 

poslovno partnerske države razvrstimo v regije na osnovi naslednjih načel: geografska 

oddaljenost, zgodovinska in politična povezanost in stopnja turistične razvitosti (število 

turistov). Regije smo razvrstili koncentrično: Slovenija, bivše jugoslovanske republike, ostale 

sosednje dežele, (ostale) države Evropske unije, Rusija, ostale države (sveta). 

Vprašanja od V24 do V33 so t. i. splošna vprašanja, ki nam bodo pomagala oblikovati 

statistično podobo vzorca.   

Anketo smo testirali na naključnem vzorcu desetih anketirancev. Izpolnjene ankete nam je 

vrnilo šest anketirancev. Na osnovi njihovih odgovorov smo na novo oblikovali sklop 

vprašanj o rangiranju destinacij (V14–V23). V prvotni verziji smo oblikovali matriko, kjer pa 

so anketiranci poskušali regije razvrščati po sistemu t. i. Likertove lestvice. Zaradi tega smo 

oblikovali deset samostojnih vprašanj, pri katerih so anketiranci razporejali regije glede na 

pomembnost.  

4.4 Populacija in zbiranje podatkov 

V raziskavo smo zajeli celotno populacijo, to je vse pravne subjekte ki so po podatkih 

Turistično gostinske zbornice (2010b) septembra 2010 imeli obe licenci, za opravljanje 

dejavnosti organizatorja in posrednika, in smo jih poimenovali slovenske potovalne agencije. 

Teh agencij je bilo skupno 376.  

9. 11. 2010 je bila anketa poslana na 373 elektronskih naslovov (le tri agencije niso imele 

objavljenega naslova elektronske pošte) Naslove smo dobili v registru TGZ (Turistično 

gostinska zbornica 2010b), kjer so med podatki v večini primerov splošni elektronski naslovi 

agencij (info@...). Čeprav je anketa v osnovi namenjena managerjem/direktorjem, smo 

predvideli, da jo lahko izpolni tudi kdo drug od zaposlenih. 

V prvem tednu se je odzvalo 16 anketirancev, ki so vrnili popolne ankete. O podobno slabi 

odzivnosti poročata tudi Kribel in Bojnec (2007), ki sta raziskavo izvedla v treh fazah. 

Najprej sta anketiranje izvedla s pomočjo spletne aplikacije, na katero je v celoti odgovorilo 

11 anketirancev. Nato sta agencije k sodelovanju povabila s pomočjo revije Turizem, v 

tretjem krogu pa sta anketne vprašalnike agencijam poslala s klasično pošto. Zaradi izredno 

slabe odzivnosti smo se odločili, da anketirance, ki še niso odgovorili, pokličemo po telefonu.  
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Najprej smo izločili osemnajst prevoznikov ter devetintrideset podjetij, ki so bodisi 

prenočitveni obrati, regionalni ali krajevni zavodi za turizem, ali pa se evidentno v prvi vrsti 

ukvarjajo z drugimi dejavnostmi (npr. prodaja koncertnih vstopnic) in jim nismo telefonirali. 

Poklicali smo 214 potovalnih agencij. Izkazalo se je, da pet potovalnih agencij ne obstaja več, 

oz. so v fazi zapiranja. Dvajset anketirancev ni hotelo odgovarjati. Dva anketiranca sta sicer 

pokazala interes, a sta povedala, da ena potovalna agencija obstaja šele pol leta, druga pa je v 

ustanavljanju. Ena anketiranka pa je menila, da je njena potovalna agencija z dvema 

zaposlenima premajhna, da bi lahko sodelovala v raziskavi.  

Predstavniki ostalih potovalnih agencij so izpostavili naslednje razloge za neodzivnost: 

– službena pot v tujini; veliko lastnikov oz. managerjev se ukvarja tudi s turističnim 

vodenjem in pozimi je čas predvsem za daljša (večtedenska) potovanja v toplejše kraje; 

– veliko administrativnega dela (letna poročila, zaključni računi ipd.); 

– (pre)veliko število anket, nekateri na dan dobijo 2–3 ankete, nekatere med njimi (DURS, 

MG) so obvezne in neodzivnost je kazensko preganjana; 

– slaba gospodarska situacija – gospodarska kriza se (z zamikom) v letu 2010 še posebej 

pozna, zato so managerji/lastniki malodušni in nepripravljeni sodelovati in 

– sumničavost in nezaupljivost do izvajalcev ankete zaradi varovanja poslovnih skrivnosti. 

86 nosilcev licenc bodisi nismo uspeli priklicati, ker telefonska številka ni bila prava, oz. ni  

obstajala, približno polovica pa se ni oglasila. Jagarinec (2010) opozarja, da potovalne 

agencije zakonsko niso obvezane opredeliti minimalnega delovnega časa, zato mnoge 

obratujejo tudi samo enkrat tedensko ali celo zgolj sezonsko. Tako dejansko ne moremo 

natančno navesti, koliko slovenskih potovalnih agencij dejansko deluje.  

Do vključno 6. 12. 2010 nam je odgovorilo 36 anketirancev. Osemindvajset anketirancev, ki 

so v telefonskem pogovoru odpovedali sodelovanje, smo odstranili s seznama tistih, ki smo 

jim ponovno povabili, oz. opomnik za sodelovanje v anketi poslali 7. 12. 2010. Za 

štiritedenski razmik med prvim pošiljanjem ankete in opomnikom smo se odločili, ker smo 

upoštevali naravo dela potovalnih agencij. V poznojesenskem času je, kot smo že omenili, 

razmeroma veliko predvsem daljših potovanj, november je tudi čas sklepanja pogodb za 

naslednjo sezono, odvijajo pa se tudi številni turistični sejmi in borze (npr. londonski World 

Travel Market). 

Anketo smo uradno zaprli 14. 12. 2010, do takrat nam je odgovorilo 108 anketirancev, v 

celoti pa je bilo izpolnjenih 82 anket, kar pomeni 21,98 odstotkov celotne populacije. Baum 

in Mudambi (1999) in Clark idr. (1998) navajajo, da se na pisno anketiranje odzove 10–25 

odstotkov anketirancev. S tega vidika smo z odzivnostjo zadovoljni, smatramo pa lahko, da 

zbrani vzorec odgovorov predstavlja dobro oceno reprezentativnosti celotne populacije.  
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Kot primerjavo odzivnosti lahko vzamemo druge sorodne raziskave na slovenskem trgu. Na 

primer Loborčeva (2006) je v svojo raziskavo zajela 92 slovenskih potovalnih agencij, ki so 

imele lastne spletne strani, vrnjenih pa je bilo 36 (39 %) anketnih vprašalnikov. Kribel in 

Bojnec (2007) pa poročata o 29 % stopnji respondentstva. 

V uradnem registru potovalnih agencij pri TGZ je v rubriki glavna dejavnost navedenih kar 

98 različnih šifer. To v praksi pomeni, da so licenco za organizatorja potovanj oz. turističnega 

agenta pridobila podjetja, katerih glavna dejavnost je ena izmed navedenih 98, v glavnem 

povezanih s posredništvom, s trgovino na debelo in drobno ter dejavnosti, povezane s 

prevozom (taksi služba, vulkanizer, popravilo vozil, potniški promet) ali delovanjem 

gostinsko prenočitvenih obratov. ZSRT v 33. členu namreč predpisuje, da je  »[t]uristični 

aranžma vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, ki se jih nudi v 

prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje 

nastanitev preko noči:  

– prevoz,  

– nastanitev,  

– druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja (ponudba 

jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobno).« 

V situaciji, kjer svojo osnovno dejavnost dopolnjujejo z zgoraj omenjenimi storitvami, se 

torej pogosto znajdejo podjetja ali samostojni podjetniki, ki kot osnovno opravljajo katero od 

drugih s turizmom povezanih dejavnosti. V kolikor želijo svojim gostom nuditi celovito in 

kakovostno storitev ter hkrati ne delovati navzkriž z zakonom, morajo kot dodatno registrirati 

dejavnost organiziranja in/ali posredovanja turističnih aranžmajev.  

V preglednici 6 smo strnili podatke o število podjetij, ki imajo kot osnovno dejavnost 

registrirano dejavnost, ki jo lahko uvrstimo med dejavnosti potovalne agencije (Turistično 

gostinska zbornica 2010b; Statistični urad Republike Slovenije 2010b).  

Preglednica 6: Seznam temeljnih dejavnosti (po SKD) s področja organiziranja in 
posredovanja turističnih aranžmajev  in število registriranih podjetij 

Šifra dejavnosti Dejavnost Število podjetij 

63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s 

turizmom povezane dejavnosti 
1 

79.110 Dejavnost potovalnih agencij*  74 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 215 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 7 

*imajo predvidoma samo licenco za posredovanje in prodajo turističnih aranžmajev 
Vir: Turistično gostinska zbornica 2010b 

Glede na vse navedene podatke sklepamo, da je v Sloveniji dejansko aktivnih okoli 200 

potovalnih agencij. Jagarinec (2010) sicer navaja, da je v letu 2009 obe licenci (za 
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organizatorja in posrednika turističnih aranžmajev) imelo 361 pravih subjektov in da 

slovensko tržišče prenese okoli 300 tovrstnih podjetij. Zaradi zakasnelih učinkov gospodarske 

krize (Smeral 2009) domnevamo, da se je število dejansko delujočih potovalnih agencij v letu 

2010 zmanjšalo in da so mnoge začasno ustavile poslovanje ali pa dejavnost opravljajo kot 

dopolnilo kakšnemu drugemu delu (npr. veliko turističnih vodnikov ima registrirano tudi 

potovalno agencijo in potrebni licenci). S tega zornega kota pomeni 82 v celoti odgovorjenih 

anket kar 40 odstotkov delujoče populacije potovalnih agencij. 

4.5 Hipoteze 

V raziskavi smo testirali postavljene hipoteze, ki smo jih oblikovali na podlagi proučene 

literature. 

H1: Potovalne agencije so statistično značilno internacionalizirane zgolj na področju 

posredništva in prodaje tujih storitev na domačem trgu. 

Obrazložitev: Slovenske potovalne agencije zaradi svojega temeljnega poslanstva in namena 

že ob ustanovitvi poslujejo predvsem na mednarodnem tržišču. Domnevamo, da je to 

poslovanje omejeno zgolj na posamezne dejavnosti oz. faze. Slovenske potovalne agencije v 

tujini predvsem najemajo oz. zakupijo storitve, npr. prenočitvene kapacitete, avtobusne 

prevoze, lokalne vodnike. Večina tujih avtorjev (Burke in Resnick 2000; Page 2003; Weaver 

in Oppermann 2000) v svojih prispevkih izhaja iz tega, da je glavna dejavnost potovalnih 

agencij posredništvo in prodaja tujih storitev na domačem trgu. Hjalagerjeva (2007) govori o 

postopnosti vstopanja na tuja tržišča in tudi ta postopnost se nanaša na t.i. klasične posle 

potovalnih agencij. Na področju poslovanja potovalnih agencij nismo zasledili aktivnosti ali 

teženj po drugačnih načinih gospodarskega sodelovanja, kot npr. širitev poslovanja hotelirske 

dejavnosti na razvijajoče se turistične trge (Rodríguez 2002). Tudi Ruzzier (2005) piše o 

korakih postopnega vstopanja na tuja tržišča, kar pa pri poslovanju slovenskih potovalnih 

agencij ni zaznati. Le-te svoje dejavnosti ne poskušajo širiti na tuja tržišča, niti se ne 

zavzemajo za kakršna koli kapitalska sodelovanja. 

H2: Obseg človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev potovalnih agencij 

statistično značilno in pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije. 

Obrazložitev: Večina slovenskih potovalnih agencij spada v kategorijo mikro in majhnih 

podjetij (Ahčin 2009), kjer so lastniki hkrati tudi managerji in odigrajo tudi ključno vlogo pri 

poslovnih odločitvah. Od njihovega znanja, sposobnosti in spretnosti pa je odvisno, ali bodo 

poslovanje svoje potovalne agencije razširili tudi z drugimi načini mednarodnega sodelovanja 

(Bianchi 2008). Rodríguez (2002) omenja ključno vlogo managerjev pri vstopanju hotelirjev 

na nove trge in pri uveljavljanju novih poslovnih povezav. Dwyer idr. (2009) pa poudarjajo 

ključno vlogo managerjev pri razvoju turistične destinacije. Od njihove osebne zavzetosti je 
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odvisno, v kolikšni meri bodo učinkoviti ukrepi razvojne politike destinacije, kako bo lokalno 

okolje sprejemalo različne pobude in možnosti povezovanja. Domnevamo, da je podobna 

situacija tudi pri managerjih potovalnih agencij. Le-ti sprejemajo odločitve o načinu 

poslovnega sodelovanja s tujimi poslovnimi partnerji in o vstopanju na tuje trge. Podobno 

ugotavljajo tudi Bianchijeva (2008), Sundbo, Orfila-Sintes in Sųrensen (2007) in govorijo še 

o ključni vlogi managerjev pri uvajanju inovativnosti v turizmu in s tem tudi pri povezavah s 

tujimi poslovnimi partnerji. 

H3: Notranje poslovno okolje potovalnih agencij ne vpliva statistično značilno na stopnjo 

internacionalizacije.  

Obrazložitev: V literaturi smo zasledili več dejstev o pomembnosti poslovnega okolja za 

uspešno poslovanje. Tudi za poslovanje potovalnih agencij naj bi bila velikega pomena 

strokovno znanje in izkušnje, osebni stiki, mreža poslovnih partnerjev, posebna znanja (npr. 

tujih jezikov) ter delovni pogoji vseh zaposlenih (Bianchi 2008), to pa so tudi lastnosti, ki naj 

bi jih imela internacionalizirana podjetja (Ruzzier 2005). Domnevamo, da storitvena 

dejavnost zahteva strokovno podkovan, izobražen in usposobljen kader (Coathup 1999) in da 

je celotna poslovna naravnanost potovalnih agencij izrazito usmerjena navzven. Blake, 

Sinclair in Soria (2006) pišejo o vplivu inovacij, investicij in zaposlovanja na produktivnost, 

Holjevac (2003) pa izpostavlja predvsem vlogo človeka. Z vidika internacionalizacije podjetij 

torej potovalne agencije že imajo potreben potencial in statistično ne izstopajo v smislu 

pomanjkljivega poslovnega okolja.  
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

5.1 Metode analize podatkov 

Statistične podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, smo obdelali s 

pomočjo programskega paketa SPSS (Rovan in Turk 2008). Hipoteze smo preverjali s 

pomočjo različnih statističnih postopkov. 

Za boljše razumevanje smo jih na kratko opisali (Pfajfar in Arh 1998). 

Mediana (M) ali središčnica je 50. kvantil (P=0,50) in je definirana z lego vrednosti. To 

pomeni, da je mediana vrednost, ki vse enote populacije razdeli na dva enaka dela po številu 

enot; od tega jih ima polovica manjšo ali mediani enako vrednost spremenljivke, polovica pa 

večjo. 

Modus (Mo) ali gostiščnica je najpogostejša vrednost spremenljivke. Uporaba te centralne 

tendence je smiselna pri obsežnih podatkih, kjer imamo zagotovo več enot enake vrednosti. 

Pri asimetričnih porazdelitvah modus boljše odraža gostitev vrednosti spremenljivke kot 

mediana. Njegova slaba stran je, da se lahko zgodijo primeri, ko imamo več modusov (v naši 

raziskavi smo v takšnih primerih prikazali najnižji modus).  

Aritmetična sredina ali povprečje (povprečna vrednost) je najbolj pogosto uporabljena srednja 

vrednost. Izračunavamo jo lahko le za številske spremenljivke. Primerna je predvsem za 

homogene populacije, kjer moremo predpostavljati, da je variiranje posameznih vrednosti 

okoli te srednje vrednosti rezultat posamičnih vplivov.  

Standardni odklon (SD) je mera variabilnosti, gre za kvadratno sredino. Izračunamo ga kot 

koren iz povprečja kvadratov odklonov posamezne vrednosti spremenljivke od njenega 

povprečja. SD posredno odraža primernost aritmetične sredine kot reprezentanta vrednosti 

spremenljivke. Nizka vrednost SD v primerjavi z M odraža bolj homogeno populacijo in 

obratno. Normalna distribucija je definirana z M in SD.  

Pri podatkih na ordinalnem in nominalnem nivoju smo uporabili samo relevantne mere 

srednje vrednosti, npr. modus. V nekaterih primerih smo primerjali povprečja dveh različnih 

skupin, za kar smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pri tej inferenčni statistiki 

uporabljamo neodvisno spremenljivko kot tisto, na podlagi katere se podatke grupira, odvisno 

spremenljivko pa se primerja in ima vlogo t. i. testne variable (Argyrous 2005). V nekaterih 

primerih smo namesto t-testa uporabili analizo variance. Ta je namenjena preizkušanju razlik 

med aritmetičnimi sredinami za več neodvisnih vzorcev oziroma skupin (Rogelj 2000, 69–

74). Podobno kot pri t-testu sta v analizo zajeti dve spremenljivki: odvisna spremenljivka, ki 

jo proučujemo, in neodvisna spremenljivka (faktor), ki nam populacijo razdeli v več skupin. 

Za računanje statistične pomembnosti povezav med različnimi koncepti smo uporabili 
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Pearsonov koeficient korelacije, ki ga lahko izpeljemo na podatkih, ki ne odstopajo pretirano 

od intervalne lestvice. Značilnost tega postopka je, da pokaže velikost linearne povezanosti 

spremenljivk X in Y, torej razmerje med pojasnjenim in celotnim standardnim odklonom za 

odvisno spremenljivko. Njegova vrednost sega od -1 do 1, skladno s pozitivnostjo oziroma 

negativnostjo korelacije med spremenljivkama. Če je vrednost enaka 0, spremenljivki nimata 

sovpliva. Pearsonov koeficient je definiran kot vsota produktov standardnih odklonov obeh 

vrednosti v razmerju s stopnjami svobode oziroma kot razmerje med kovarianco in 

produktom obeh standardnih odklonov (Sočan 2004; Leskošek 2006, Pfajfar in Arh 1998). 

Pri analizi podatkov smo uporabili tudi regresijsko in faktorsko analizo, ki ju predstavljamo 

na odgovarjajočem mestu poglavja. 

5.2 Značilnosti vzorca 

V prvem delu analize prikazujemo podrobno analizo vzorca. V vzorec je bilo s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki so ga udeleženci rešili preko spleta, zajetih 82 potovalnih agencij.  

Da bi lahko čim bolj podrobno analizirali stališča, so nas posebej zanimali podatki 

udeležencev raziskave, ki so prikazani v preglednici 7. Podatke smo, v kolikor je to bilo 

mogoče in smiselno, primerjali z raziskavo Ruzzierja (2005). Na njegovo raziskavo o modelih 

internacionalizacije MSP smo se oprli že pri razpravi o internacionalizaciji MSTP. V to 

raziskavo je bil namreč delno zajet tudi segment turističnih podjetij. Splošne značilnosti 

vzorca pa smo primerjali tudi z rezultati raziskave Kribela in Bojneca (2007). 
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Preglednica 7: Lastnosti vzorca 

Koliko ljudi je zaposlenih v vaši potovalni agenciji? 

 N % 

1 zaposlen 19 23,2 
2–5  zaposlenih 48 58,5 
6–10 zaposlenih 8 9,8 
11–30 zaposlenih 5 6,1 
več kot 30 zaposlenih 2 2,4 
Koliko tujih jezikov govorite skupaj vsi zaposleni v potovalni agenciji? 

 N % 

1 tuj jezik 6 7,3 
2–3 tuje jezike 31 37,8 
4–5 tujih jezikov 26 31,7 
več kot 5 tujih jezikov 19 23,2 
Koliko dni na leto preživite na poslovnih potovanjih po tujini? 

 N % 

manj kot 5 dni 12 14,6 
6–30 dni 46 56,1 
1–2  meseca 12 14,6 
2–3  mesecev 6 7,3 
več kot 3 mesece 6 7,3 
Koliko ste stari? 

 N % 

21–30 let 13 15,9 
31–40 let 34 41,5 
41–50 let 21 25,6 
več kot 50 14 17,1 
Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

 N % 

srednja šola 15 18,3 
višja ali visoka 29 35,4 
univerzitetna 30 36,6 
specializacija ali magisterij 7 8,5 
doktorat 1 1,2 
Koliko let delovnih izkušenj v turizmu imate? 

 N % 

manj kot 5 let 10 12,2 
5–10 let 22 26,8 
11–20 let 26 31,7 
21–30 let 19 23,2 
več kot 30 let 5 6,1 
Kakšno delovno mesto zasedate v potovalni agenciji? 

 N % 

manager / direktor 50 61 
vodja poslovalnice 9 11 
komercialist 11 13,4 
prodajalec turističnih storitev (buker) 6 7,3 
drugo 6 7,3 
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Najprej nas je zanimalo, koliko ljudi je zaposlenih v slovenskih potovalnih agencijah. V 

večini potovalnih agencij, ki delujejo v Sloveniji, je zaposlenih največ do 5 ljudi. Takšnih je 

kar 81,7 % potovalnih agencij. V desetini agencij je zaposlenih 6–10 ljudi, 11–30 v 6,1 %, 

več kot 30 zaposlenih pa imajo samo v dveh potovalnih agencijah, ki smo jih zajeli v vzorec. 

To sledi ugotovitvam drugih sorodnih raziskav v Sloveniji; npr.  Kribela in Bojneca (2007), 

kjer je 74,3 % anketirancev menilo, da delajo v potovalni agenciji majhne velikosti. 

Ker je za uspešno delovanje v turizmu in na mednarodnem tržišču potrebno znanje tujih 

jezikov, smo povprašali koliko jezikov skupaj govorijo vsi zaposleni v posameznih potovalnih 

agencijah, ki so udeležene v raziskavi. Izkazalo se je, da v največ potovalnih agencijah govori 

2–3  tuje jezike (37,8 %), sledijo jim tiste, kjer govorijo 4–5  tujih jezikov. V četrtini primerov 

so odgovorili, da v potovalni agenciji govorijo več kot pet tujih jezikov. Samo eden tuj jezik 

govorijo v 7,3 % potovalnih agencij, ki so bile udeležene v raziskavi. 

Zanimalo nas je tudi, koliko dni na leto posamezniki preživijo na poslovnih potovanjih v 

tujini. Izkazalo se je, da skoraj dve tretjini vprašanih (56,1 %) na potovanjih v tujini preživi 

od 6 do 30 dni.  Manj kot 5 dni preživi na potovanjih 14,6 % vprašanih, enak odstotek 

vprašanih je na potovanjih 1–2  meseca. 2–3 oz. več kot tri mesece pa je na potovanjih skupno 

14,6 % vprašanih.  

Glede na starostno strukturo zaposlenih v potovalnih agencijah lahko ugotovimo, da so v njih 

zaposleni predvsem mladi ljudje. Manj kot 40 let je starih skoraj dve tretjini vprašanih. Med 

41 in 50 let je star vsak četrti, več kot 50 let pa vsak peti vprašani. Rezultati so, presenetljivo, 

precej drugačni od Ruzzierjeve (2005, 146) raziskave, kjer je le slaba tretjina podjetnikov 

mlajših od 40 let in kar 38,2 % starih med 41 do 50 let ter 29,7 % starih 51 ali več let. O naši 

raziskavi podobnih rezultatih pa poročata Kribel in Bojnec (2007). Anketiranci v njuni 

raziskavi so pretežno mladi ljudje, v starostno skupino med 30 in 49 let se jih je razvrstilo 51 

% (v naši anketi je delež starih med 31 in 50 let 67,1 %), v starostni skupini nad 50 let pa prav 

tako spada približno vsak peti (22 %). Tudi v raziskavi Loborčeve (2006) so sodelovali 

pretežno mladi ljudje: 39 % anketirancev starih od 20 do 30 let in 36 % anketirancev starih od 

30 do 40 let. 

Udeleženci ankete so največkrat univerzitetno (36,6 %) oz. višje ali visoko izobraženi (35,4 

%). Sledijo jim tisti s srednjo šolo (18,3 %), s specializacijo ali magisterijem (8,5 %) in z 

doktoratom (1,2 %). Skoraj identične rezultate prikazuje Loborčeva (2006). V njeni raziskavi 

je sodelovalo 44 % anketirancev z višjo oz. visoko izobrazbo, 36 % anketirancev z 

univerzitetno diplomo in 14 % takih s končano srednjo šolo. Tudi v anketi Kribela in Bojneca 

(2007) je sodelovalo 72 % oseb z vsaj univerzitetno diplomo ter samo 2,5 % anketirancev z 

dokončano srednjo šolo. Ker je v celotnem vzorcu samo ena oseba z doktoratom, smo to 

skupino zaradi nadaljnjih obdelav združili s tistimi, ki imajo dokončan magisterij ali 

specializacijo (glej Priloga 2). 
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Do podobnih rezultatov pa je v svoji raziskavi prišel tudi Ruzzier (2005, 144–145): 

univerzitetno izobraženih je 30 %, višjo šolo oz. šolo tehnične usmeritve je končalo 34,5 %, 

srednjo šolo pa 29 % podjetnikov, ki so sodelovali v raziskavi. Ruzzier (prav tam) pojasnjuje, 

da je eden od ključnih dejavnikov za uspešno mednarodno podjetniško delovanje nivo 

izobrazbe in se strinja z Beckerjem (1993, po Ruzzier 2005, 144), ki pravi, da je znanje 

najbolj pomembna lastnina človeškega kapitala. Pri stopnji izobrazbe managerjev v 

potovalnih agencijah določeno vlogo odigra tudi aktualna slovenska zakonodaja. 36. in 37. 

člen ZSRT namreč med drugim določata, da mora imeti »oseba, ki vodi dejavnost in zastopa 

organizatorja potovanj v pravnem prometu, najmanj višjo strokovno izobrazbo in tri leta 

delovnih izkušenj v tej dejavnosti,« oz. »oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega 

agenta v pravnem prometu, najmanj višjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v 

tej dejavnosti.« 

Največ vprašanih dela v turizmu med 11 in 20 let, 31,7 %.  5 do 10 let dela v turizmu nekaj 

več kot četrtina udeležencev v raziskavi, nekoliko manj pa 21 do 30 let. Manj kot 5 let dela v 

turizmu vsak deseti vprašani, več kot 30 let pa v turizmu dela 6,1 % udeležencev. Delovna 

doba v turizmu se sklada s porastom števila potovalnih agencij v obdobju po osamosvojiti 

Slovenije, z demokratizacijo poslovanja ter rastjo števila potovanj. Kribel in Bojnec (2007) 

sta v svoji anketi zastavila podobno vprašanje, ki se nanaša na starost slovenskih potovalnih 

agencij. Ugotovila sta, da je 37 % agencij, zajetih v vzorcu, mlajših od deset let, 52 % 

potovalnih agencij pa je starih od deset do dvajset let. Torej je, če sklepamo po podatkih iz 

njune raziskave, v času po osamosvojitvi Slovenije nastalo 89 % potovalnih agencij. Ena 

tretjina anketirancev iz naše raziskave pa ima več kot 20 let delovnih izkušenj v turizmu. 

Kot smo že povedali, narava dela managerjev od njih zahteva tudi odsotnost, sploh v zimskem 

času, ko se pripravljajo pogodbe za novo poslovno leto. Zato smo predvideli tudi, da na 

anketo morda ne bodo odgovarjali managerji oz. direktorji, pač pa bodo to nalogo namesto 

njih opravile druge (pooblaščene) osebe. V potovalnih agencijah smo torej anketirali tiste 

osebe, ki imajo najboljši pregled nad poslovanjem agencije. V nekaj manj kot dveh tretjinah 

primerov, nam je uspelo k reševanju pritegniti managerja turistične agencije (61 %). V ostalih 

primerih pa so anketo izpolnili ostali zaposleni v agenciji, saj managerji vedno niso bili na 

voljo. Med ostalimi osebami, ki so anketo izpolnile je tako: 13,4 % je komercialistov, 11,0 % 

vodij poslovalnice, ostali odstotki pa se razdelijo med prodajalce in druge zaposlene v 

agenciji. Tudi v anketi Kribela in Bojneca (2007) je sodelovalo 62 % anketirancev, ki v 

podjetju zasedajo direktorski položaj.  

Glede na primerljive rezultate naše ankete in raziskav Loborčeve (2006) ter Kribela in 

Bojneca (2007) lahko domnevamo, da so v vzorec zajete približno iste potovalne agencije oz. 

da gre glede na delež odgovorov za zelo reprezentativen vzorec. 

Rezultate naše raziskave lahko vsaj delno primerjamo tudi na mednarodni ravni z rezultati 

raziskave Pansirija (2008), ki je v Avstraliji preučeval turistična podjetja in ugotovil, da 



Rezultati raziskave 
 

70 

prevladujejo mala in srednje velika (z manj kot 10 zaposlenimi). Rešene ankete so pokazale 

naslednjo sestavo: 67,3 % odgovorov so prispevali managerji (in hkrati lastniki) MSTP, ki 

imajo več kot enajst let delovnih izkušenj (64 %) ter so v turistični branži zaposleni šest ali 

več let.  

5.3 Analiza zastavljenih hipotez  in rezultati testiranja 

V nadaljevanju smo vprašalnik (glej Priloga 1) razdelili na tri smiselne sklope, ki se 

vsebinsko navezujejo na zastavljene hipoteze. Vprašanja smo univariatno, bivariatno in tudi 

multivariantno analizirali.  

5.3.1 Mednarodno poslovanje potovalnih agencij (H1) 

Slovenske potovalne agencije zaradi svojega temeljnega poslanstva in namena že ob 

ustanovitvi poslujejo predvsem na mednarodnem tržišču. Domnevamo, da je to poslovanje 

omejeno zgolj na posamezne dejavnosti oz. faze. Slovenske potovalne agencije v tujini 

predvsem najemajo oz. zakupujejo storitve, npr. prenočitvene kapacitete, avtobusne prevoze, 

lokalne vodnike. Prva hipoteza se navezuje predvsem na mednarodno poslovanje potovalnih 

agencij.  

H1: Potovalne agencije so statistično značilno internacionalizirane zgolj na področju 

posredništva in prodaje tujih storitev na domačem trgu. 

Pregled osnovnih deskriptivnih statistik, ki se nanašajo na zastavljeno hipotezo H1 

Najprej nas je zanimalo, v kolikšni meri potovalne agencije sodelujejo z različnimi 

poslovnimi partnerji iz tujine (preglednica 8). Za vsakega navedenega poslovnega partnerja so 

morali na lestvici, kjer je 1 pomenilo manj kot 5 %, 2 od 5,1 do 10 %, 3 od 10,1 do 20 %, 4 od 

20,1 do 50 % in 5 več kot 50 %, izbrati ustrezen odgovor.  

Preglednica 8: Frekvenčna porazdelitev (V1): »Ocenite delež poslovanja z navedenimi 
tujimi poslovnimi partnerji v celotnem obsegu poslovanja vaše potovalne agencije.« 

 Manj 

kot 5% 

5,1% - 

10% 

10,1% 

- 20% 

20,1% 

- 50% 

Več 

kot 

50% 

Skupaj  

 % % % % % % 

Hotelirji in ostali gostinci 18,3 19,5 17,1 15,9 29,2 100,0 
Potovalna agencija – incoming operaterji 48,8 16,3 17,5 11,3 6,3 100,0 
Potovalna agencija – outgoing operaterji 32,1 13,6 17,3 12,3 24,7 100,0 
Letalski, avtobusni in drugi prevozniki  21,0 19,8 18,5 22,2 18,5 100,0 
Turistični vodniki 51,2 20,7 12,2 9,8 6,1 100,0 
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Iz preglednice 8 je razvidno, da večina slovenskih potovalnih agencij v tujini največ sodeluje 

s hotelirji in gostinci. Razmeroma visok je tudi delež poslovanja s tujimi prevozniki, kjer 

verjetno prevladujejo letalske družbe. Predvidevamo, da so to t. i. specializirane agencije 

(McKercher idr. 2003; Laws 1999), ki več kot polovico svojih poslov opravijo v samo enem 

segmentu poslovanja. Določene agencije so specializirane npr. za zakup hotelskih kapacitet v 

počitniških regijah Sredozemlja in jih nato direktno ali preko drugih agencij prodajajo 

slovenskim in/ali tujim turistom. Podobno delujejo t. i. specializirane letalske agencije, ki se 

ukvarjajo predvsem s prodajo letalskih vozovnic. Majhen pa je delež tistih potovalnih agencij, 

ki v tujini več kot 50 % poslov opravijo s t. i. incoming operaterji. Iz tega lahko sklepamo, da 

večino poslov t. i. emitivnega turizma (rezervacij prenočevanja in prehrane, letalskih 

prevozov in ostalih prevozov na destinaciji) slovenske potovalne sklepajo direktno, brez 

posrednikov. Visok delež poslovanja s t. i. outgoing operaterji pa lahko pojasnimo tako, da 

slovenske imitivne potovalne agencije za tuje potovalne agencije opravljajo vlogo posrednika 

in zanje v Sloveniji rezervirajo in izvajajo turistične storitve. Podobno za japonsko turistično 

tržišče ugotavlja Imanishi (2007). Japonci potujejo v glavnem z japonskimi potovalnimi 

agencijami in koristijo njihove storitve. Na prvi pogled zgleda, kot da so podjetja 

internacionalizirana, ker poslujejo na tujih trgih in s tujimi partnerji, a podrobnejši pogled 

pokaže, da so osredotočena na lastni narod in v glavnem poslujejo na domačem trgu. 

Poslovanje na tujih trgih je močno odvisno od zahtev in pričakovanj potrošnikov, zato 

japonski organizatorji potovanj tudi v tujini (po)iščejo poslovne partnerje japonskega porekla. 

Wang idr. (2007), ki so proučevali potovalne navade Tajvancev (več kot 40 % počitniških 

potovanj opravijo organizirano, s pomočjo potovalnih agencij) pa, nasprotno, navajajo 

ugotovitve avtorjev Wang, Hsieh in Huan (2000 v Wang idr. 2007), da je najbolj prepoznavna 

lastnost skupinskih paketnih potovanj ta, da vključuje veliko s turizmom povezanih dejavnosti 

kot so: lokalne agencije, letalski prevozniki, restavracije, prodajalne spominkov, avtobusna 

podjetja ipd.  

S pomočjo enosmernega t-testa (ang. One-sample T-test) (preglednica 9) smo preverili, s 

katerim od poslovnih partnerjev potovalne agencije v Sloveniji statistično značilno manj oz. 

statistično značilno več poslujejo od predvidenega hipotetičnega povprečja. V pregledani 

literaturi nismo zasledili navedb o razporejenosti oz. obsegu poslovanja potovalnih agencij z 

različnim poslovnimi partnerji. Zato smo izhajali iz domneve, da potovalne agencije z vsemi 

navedenimi skupinami poslovnih partnerjev v tujini poslujejo v približno enakem obsegu, t. j. 

med  10,1 in 20 %. Za testno vrednost smo torej izbrali srednjo vrednost – obseg poslovanja 

med 10,1 in 20 %. Tako smo statistično preverili, s katerim od poslovnih partnerjev agencije 

oz. turistični operaterji sodelujejo značilno več ali značilno manj od srednje ocene obsega 

poslovanja, ki smo jo poimenovali med 10,1 in 20 %. Ocene poslovanja so razporejene na 

Likertovi lestvici, to pomeni, da je ocena poslovanja med 10,1 in 20,0 % statistično 

zabeležena z oceno 3, kar je tudi naša testna vrednost – srednja vrednost lestvice.  
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Tudi pri nadaljnjih analizah, kjer smo uporabljali enosmerni t-test, smo kot testno oz. 

hipotetično vrednost izbrali vrednost 3. Razlog je ta, da smo pri ocenjevanju spremenljivk 

vedno uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico, pri kateri je srednja vrednost 3. Ker z 

enosmernim t-testom preverjamo katere spremenljivke so ocenjene statistično značilno višje 

oz. nižje od srednje vrednosti, smo t-test vedno izvedli pri hipotetični oz. testni vrednosti 3.  

Preglednica 9: T-test za spremenljivke vprašanja V1 

 Testna vrednost = 3 

  95% interval 

zaupanja za razliko 

 t sp10 St. 

značilnos

ti (2-str.) 

Povpreč

na 

razlika 

Spodnja 

meja 

Zgornj

a meja 

Hotelirji in ostali gostinci 1,104 81 ,273 ,183 -,15 ,51 
Potovalna agencija – incoming -6,199 79 ,000 -,900 -1,19 -,61 
Potovalna agencija – outgoing -,907 80 ,367 -,160 -,51 ,19 
Letalski, avtobusni in drugi -,156 80 ,876 -,025 -,34 ,29 
Turistični vodniki -7,263 81 ,000 -1,012 -1,29 -,73 

Vrednosti, ki se statistično značilno razlikujeta od hipotetičnega povprečja (p<0,05) sta dve: 

poslovanje s tujimi incoming operaterji in turističnimi vodniki (p=0,000). Vrednosti t-testa sta 

negativni, kar pomeni, da se frekvenčna porazdelitev statistično značilno kaže v negativni 

smeri. Kot lahko razberemo že iz frekvenčne porazdelitve prvega vprašanja (V1), je pri obeh 

trditvah, ki se statistično značilno razlikujeta, polovica vprašanih zabeležila, da poslovanje z 

omenjenima poslovnima partnerjema v njihovi potovalni agenciji obsega manj kot 5 % vsega 

poslovanja. Ostale spremenljivke se značilno ne odmikajo od hipotetičnega povprečja. 

Ugotovitve potrjujejo naše prejšnje navedbe, da slovenske potovalne agencije v tujini 

sodelujejo predvsem z za posel nujno potrebnimi poslovnimi partnerji. To so v primeru t. i. 

klasičnih outgoing agencij hotelirji in prevozniki, s tujimi outgoing agencijami pa sodelujejo 

pretežno tiste slovenske potovalne agencije, ki se ukvarjajo s prihodi tujcev v Slovenijo. 

Potovalne agencije pa se izogibajo posrednikov (incoming agencije) ter najemanja tujih 

vodnikov. 

V nadaljevanju smo želeli preveriti še, ali obstajajo kakšne značilne razlike glede na 

demografske značilnosti vzorca. To smo preverili s pomočjo Hi-kvadrat testa. Spremenljivke, 

ki so jih vprašani ocenjevali pri vprašanju V1, smo primerjali z naslednjimi demografskimi 

podatki: posl_pot, tuj_jezik, st_zap, starost, izobrazba, del_izkusnje in del_mesto. Opozoriti 

moramo, da je Hi-kvadrat test zanesljiv samo v primeru, ko lahko pri vsaki kombinaciji 

odgovorov oz. v frekvenčni razporeditvi pričakujemo več kot pet odgovorov, enot v vsaki 

celici. Pri majhnih vzorcih se lahko zgodi, da se je ta pričakovana frekvenca nižja, kar 

                                                 
10 sp = stopinje prostosti (ang. degrees of freedom, df) 
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pomeni, da je Hi-kvadrat test manj zanesljiv. V primeru, da je pričakovana frekvenca v 

celicah prenizka, na to opozorimo, tega pa ne moremo posploševati na populacijo – izračun 

tako velja samo za obravnavani vzorec.   

Izkaže se, da je vzorec premajhen, da bi bili izračuni statistično značilni. Zato naslednji 

izračuni veljajo samo za obravnavani vzorec. Pri trditvi v1_c: potovalna agencija – outgoing 

operaterji (glej Priloga 3) se izkaže, da tisti, ki z outgoing operaterji poslujejo v obsegu med 

5,1 in 10 % preživijo na poslovnih poteh 2–3 mesece, tisti, ki pa poslujejo z njimi med 10,1 in 

20 % pa na poslovni poti preživijo 3 mesece na leto. Pri anketiranih potovalnih agencijah se 

torej nakazuje, da se obseg njihovega poslovanja z outgoing partnerji povečuje sorazmerno s 

količino delovnih dni, ki jih vprašani preživijo na poslovni poti v tujini. Naslednje značilno 

odstopanje se pokaže pri v1_d – letalski, avtobusni in drugi prevozniki. Korelacija med v1_d 

in letnim številom dni, ki jih vprašani preživijo na poslovni poti je statistično značilna 

(p=0,026) (glej Priloga 4). Tisti med anketiranimi, ki s tujimi letalskimi, avtobusnimi in 

drugimi prevozniki poslujejo v obsegu več kot 50 %, na poslovnih poteh v tujini preživijo več 

kot 3 mesece. Tisti, ki pa z omenjenimi poslovnimi partnerji poslujejo v obsegu manj kot 5 %, 

pa na poslovnih poteh po tujini preživijo manj kot 5 dni letno. Pokaže se še eno demografsko 

odstopanje, in sicer: v1_e in število dni, ki jih preživijo na poslovni poti (p=0,043) (glej 

Priloga 5). Tisti anketiranci, ki s turističnimi vodniki iz tujine poslujejo v obsegu med 10,1 in 

20 %, so na poslovni poti v povprečju 1–2 meseca letno. Več časa na poslovnih potovanjih v 

tujini torej preživijo managerji tistih potovalnih agencij, zajetih v vzorec, ki več sodelujejo s 

tujimi agencijami, ki v Slovenijo pošiljajo turiste, s prevozniki ter tujimi vodniki. Še enkrat pa 

moramo poudariti, da je vzorec premajhen in teh rezultatov ne moremo statistično zanesljivo 

uporabiti za celotno populacijo. 

Za nadaljnjo analizo smo sestavili tudi indeks, s katerim smo merili poslovno uspešnost 

potovalnih agencij v tujini. Spremenljivke, ki merijo poslovno uspešnost v tujini, so zajete v 

prvem vprašanju V1. Poslovno uspešnost v tujini smo v vprašalniku merili samo z 

omenjenimi spremenljivkami, torej smo faktor sestavili s pomočjo teorije. V primeru, ko 

vključimo vse spremenljivke, ki jih ocenjujemo pri prvem vprašanju, je vrednost 

Cronbachove Alphe  0,554 (glej Priloga 22), kar je dokaj nizko oz. pomeni, da je faktor 

nezanesljiv (indeks je zelo zanesljiv takrat, ko je vrednost Cronbachove Alphe večja od 0,7). 

Da bi zanesljivost izboljšali, smo s statistiko spremenljivk preverili ali med vključenimi 

spremenljivkami obstaja kakšna, ki je šibkejša in tako niža zanesljivost sestavljenega indeksa 

(glej Priloga 24). Izkaže se, da je ena od spremenljivk nekoliko šibkejša oz. razporejena 

neenakomerno. To je spremenljivka v1_c (potovalna agencija – outgoing operaterji). Zaradi 

tega smo jo izločili iz indeksa in ga sestavili le iz spremenljivk: v1_a, v1_b, v1_d in v1_e. 

Tako smo zanesljivost indeksa značilno povečali. Cronbachova Alpha je v tem primeru 0,690, 

kar je kljub temu, da ne presega 0,7, zanesljiva vrednost. Indeks poslovanje_tujina_V1 smo 

izračunali po naslednji formuli: (v1_a+v1_b+v1_d+v1_e)/4. 
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Indeks nam pove tudi to, kolikšno je povprečen obseg poslovanja s tujino.  

Preglednica 10: Opisne statistike indeksa:  Indeks (V1) – »poslovanje_tujina_V1« 

 N min max M Stand. odklon 

poslovanje_tujina_V1 80 1,00 5,00 2,6 ,98344 

Preverili smo tudi, ali obstaja kakšna korelacija med uspešnostjo poslovanja v tujini in 

demografskimi spremenljivkami (preglednica 11).   

Preglednica 11: Pearsonov koeficinet korelacije: poslovanje_tujina_V1 in demografske 

značilnosti 

  posl_pot tuj_jezik st_zap starost izobrazb

a 

del_izku

snje 

del_mes

to 

Pearsonov 

koeficient 
korelacije 

,394** ,209 ,248* ,318** ,091 ,265* -,123 

St. 

značilnosti 

(2-str.) 

,000 ,063 ,026 ,004 ,422 ,017 ,275 

V1 

N 80 80 80 80 80 80 80 

Izkaže se, da na uspešnost poslovanja potovalnih agencij v tujini vpliva število poslovnih poti, 

ki jih managerji opravijo na leto (p=0,00), starost (p=0,04), delovne izkušnje (p=0,017) in 

število zaposlenih v potovalni agenciji (p=0,026). V vseh primerih je Pearsonov koeficient 

korelacije pozitiven, kar pomeni, da je korelacija pozitivna. Torej: več poslovnih poti kot 

managerji opravijo, bolj uspešno poslovanje v tujini zabeleži potovalna agencija. Vrednost 

Pearsonovega koeficienta je 0,394, kar pomeni, da je korelacija srednje močna. Vendar ta 

dejavnik med vsemi na poslovanje s tujino najmočneje vpliva, oz. je ključnega pomena. 

Izkaže se tudi, da beležimo srednje močno korelacijo med poslovanjem v tujini in starostjo. 

Višja kot je starost anketirancev, več poslovanja v tujini beležijo. Tudi število zaposlenih igra 

pomembno vlogo, kar je razumljivo. Tiste agencije, ki imajo zaposlenih več ljudi, lahko 

opravljajo različne storitve. Med drugim poskušajo v večji meri prodirati na tuje trge, za to pa 

imajo tudi več resursov. Manjše agencije delujejo predvsem v slovenskem prostoru, s tujino 

pa verjetno poslujejo preko slovenskih posrednikov. Pomembne so tudi delovne izkušnje, kjer 

se bolj bogate delovne izkušnje kažejo v bolj obsežnem poslovanju s tujino. Ostali 

obravnavani dejavniki pa na poslovanje s tujino nimajo vpliva (p>0,05). 

Ena od oblik poslovanja potovalnih agencij je tudi receptivni turizem, to pomeni da potovalne 

agencije v Slovenijo vozijo tudi tuje turiste. V vzorcu, ki smo ga zajeli, je na vprašanje: »Ali 

vaša potovalna agencija deluje kot receptivna?«, pritrdilno odgovorilo 48,8 % vprašanih, 

torej skoraj polovica (glej Priloga 6). S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije smo 
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preverili, ali obstajajo kakšne značilnosti vzorca, ki so za tiste, ki vozijo tuje turiste v 

Slovenijo, bolj značilne (preglednica 12).  

Preglednica 12: Pearsonov koeficient korelacije: V2 in demografske značilnosti 

  posl_pot tuj_jezik st_zap starost izobrazb

a 

del_izku

snje 

del_mest

o 

Pearsonov 

koeficient 
korelacije 

,217 ,370** ,043 ,345** ,133 ,363** -,124 

St. 

značilnosti 

(2-str.) 

,050 ,001 ,702 ,002 ,232 ,001 ,268 

V2 

N 82 82 82 82 82 82 82 

Verjetnost, da potovalna agencija vozi tuje turiste v Slovenijo, raste z delovnimi izkušnjami 

(p=0,001; r=0,363), ki jih imajo zaposleni v turizmu, s starostjo (p=0,002; r=0,345) ter 

znanjem tujih jezikov (p=0,001; r=0,370). V vseh treh primerih govorimo o srednje močni 

povezanosti oz. vplivu. Seveda je razumljivo, da imajo starejši anketiranci več delovnih 

izkušenj in verjetno tudi znanj tujih jezikov ter zato lažje sodelujejo s poslovnimi partnerji v 

tujini. Rezultati, da te tri lastnosti pozitivno vplivajo na receptivno dejavnost slovenskih 

potovalnih agencij, so pričakovani. Na receptivni turizem značilno vpliva še čas, ki ga 

managerji preživijo v tujini (P=0,050, r=0,217). Govorimo o šibki povezanosti oz. vplivu (r: 

0-0,3 – šibak vpliv, 0,31-0,5 – srednje močan vpliv, 0,51 in več – močan vpliv). Anketiranci 

(pretežno vodilne osebe v potovalnih agencijah) so odgovorni tudi za večino osebnih stikov s 

tujimi poslovnimi partnerji in te stike pogosto opravijo na službenih poteh v tujini. 

Zanimalo nas je tudi, v kolikšnem obsegu tiste agencije, ki se ukvarjajo z receptivnim 

turizmom, to tudi počnejo (preglednica 13). Največjemu deležu, dobri tretjini (35,0 %) 

potovalnih agencij predstavlja receptivni turizem manj kot 5 % celotnega poslovanja. Z nekaj 

manj odstotki (30,0) pa po drugi strani sledijo tiste agencije, ki jim receptivni turizem 

predstavlja več kot 50 % vsega poslovanja. Tudi preostali deleži  se enakomerno razporedijo. 

S 5,1 in 10 % oz. 20,1 in 50 % turisti iz tujine posluje 12,5 % potovalnih agencij, med 10,1 in 

20 % pa 10 % potovalnih agencij.  



Rezultati raziskave 
 

76 

Preglednica 13: Frekvenčna porazdelitev (V3): »Kolikšen delež celotnega poslovanja 
vaše potovalne agencije predstavlja receptivni turizem?« 

 N % 

manj kot 5 % 14 35,0 
5,1 % – 10 % 5 12,5 
10,1 % – 20 % 4 10,0 
20,1 %– 50 % 5 12,5 
več kot 50 % 12 30,0 
Skupaj 40 100,0 

Z enosmernim t-testom smo preverili, kje se na lestvici od 1 do 5, kjer ena pomeni manj kot 5 

% in pet več kot 50 %, nahaja srednja ocena turističnih agencij v primerjavi s srednjo 

vrednostjo na lestvici (torej oceno 3 – 10,1 % do 20 %). Izkaže se, da enosmerni t-test ni 

statistično značilen (p=0,270) (glej Priloga 7), kar pomeni, da se srednja ocena receptivnega 

poslovanja agencij ne nagiba niti značilno v pozitivno – višje od srednje vrednosti, niti v 

negativno smer – nižje od srednje vrednosti. Torej lahko rečemo, da se ocena nahaja v 

povprečju. Glede na srednjo kategorijo, agencije v povprečju opravljajo storitve receptivnega 

turizma v 10,1 do 20 % celotnega poslovanja 

Sklepamo, da poslovanje na področju receptivnega turizma za večino slovenskih potovalnih 

agencij ni glavno področje dela oz. da ne gre za načrtno tržno orientiranost. Domnevamo, da 

večina potovalnih agencij te posle opravi kot neke vrste reciprociteto tujim poslovnim 

partnerjem oz. gre bolj za naključne posle. Približno tretjina, ki s tujino poslujejo več kot 50 

%, pa spada v skupino t. i. receptivnih potovalnih agencij, ki so nastale in delujejo z namenom 

prodaje slovenskih turističnih storitev tujcem. 

Poslovanje potovalnih agencij s tujino in razporeditev tujih gostov 

Zanimalo nas je tudi, s katerimi tujimi gosti naše potovalne agencije poslujejo največ. 

Odgovarjali so na vprašanje: »Ocenite delež turistov iz posameznih območij v celotnem številu 

tujih potnikov vaše potovalne agencije. Seštevek vseh destinacij naj bo 100 %.« (preglednica 

14). 
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Preglednica 14: Frekvenčna porazdelitev (V4): »Ocenite delež turistov iz posameznih 
območij v celotnem številu tujih potnikov vaše potovalne agencije.« 

 Manj kot 

5% 

5,1% - 

10% 

10,1% - 

20% 

20,1% - 

50% 

Več kot 

50% 

Skupaj % 

Bivše jug. 

republike 
53,8 7,7 17,9 10,3 10,3 100,0 

Ostale sosednje 

države 
30,8 20,5 20,5 23,1 5,1 100,0 

Članice EU 22,5 12,5 10,0 15,0 40,0 100,0 

Ostale evropske 

države 
41,0 25,6 17,9 12,8 2,6 100,0 

Rusija 82,1 7,7 0,0 5,1 5,1 100,0 

Druge države 53,8 5,1 10,3 17,9 12,8 100,0 

Pregled osnovne frekvenčne porazdelitve (preglednica 14) nam pove, da je največ turistov, ki 

jih slovenske potovalne agencije servisirajo, iz članic Evropske unije (EU). Kar 40,0 % 

obravnavanih agencij pravi, da je več kot 50 % potnikov njihove potovalne agencije iz držav 

EU. Najmanjši delež potnikov pa prihaja iz Rusije. 82,1 % potovalnih agencij namreč poroča, 

da imajo iz Rusije manj kot 5 % potnikov.  

S pomočjo enosmernega t-testa smo preverili, ali so kateri izmed gostov statistično značilno 

bolje oz. slabše zastopani (preglednica 15). Preučili smo podatke Statističnega urada 

Republike Slovenije (2011b) o prihodih tujih turistov v letu 2010. Iz bivših jugoslovanskih 

republik in drugih držav sveta so zabeležili po desetino prihodov, iz ostalih sosednjih držav in 

članic EU po dobro tretjino, manj kot 5 % prihodov pa so zabeležili iz Rusije in ostalih 

evropskih držav. Kljub precejšnji razpršenosti podatkov smo za testno vrednost ponovno 

uporabili srednjo oceno na Likertovi lestvici, torej oceno 3. Teoretično pojasnilo izbire testne 

vrednosti na osnovi Likertove lestvice smo navedli pri preglednici 9.  
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Preglednica 15: Enosmerni t-test: »Ocenite delež turistov iz posameznih območij v 
celotnem številu tujih potnikov vaše potovalne agencije.« 

 Testna vrednost = 3 

  95% interval zaupanja za razliko 

 

t sp 

St. 

značilnosti 

(2-str.) 
Povprečna 

razlika 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Bivše jug. republike -3,663 38 ,001 -,846 -1,31 -,38 
Ostale sosednje države -2,349 38 ,024 -,487 -,91 -,07 
Članice EU 1,443 39 ,157 ,375 -,15 ,90 
Ostale evropske države -4,810 38 ,000 -,897 -1,28 -,52 
Rusija -8,918 38 ,000 -1,564 -1,92 -1,21 
Druge države -2,744 38 ,009 -,692 -1,20 -,18 

Izmed vseh tujih turistov, ki jih servisirajo slovenske potovalne agencije, so samo turisti iz 

držav članic EU tisti, ki so enakomerno razporejeni, oz. se potovalne agencije dovolj 

osredotočajo na njih – nekje v okviru povprečja. Poslovanje s turisti iz ostalih destinacij je v 

slovenskih potovalnih agencijah podpovprečno slabo zastopano. To lahko potrdimo s tem, da 

so vrednosti t-testa pri vseh negativne. V primerjavi s podatki Statističnega urada Republike 

Slovenije (2011b) o prihodih tujih turistov v Slovenijo pa je največji razkorak med zaznanimi 

prihodi turistov in servisiranjem slovenskih potovalnih agencij iz bivših jugoslovanskih 

republik. Medtem ko so na lestvici prihodov za leto 2010 Statističnega urada Republike 

Slovenije (2011b) z okoli 35 % med vsemi prihodi tujih turistov na drugem mestu (takoj za 

turisti iz držav EU), pa je po rezultatih naše ankete poslovanje slovenskih potovalnih agencij z 

njimi podpovprečno zastopano (t=-3,663). Domnevamo, da ti turisti v Slovenijo potujejo 

pretežno v lastni organizaciji. V naši raziskavi je še posebej negativno ocenjena Rusija, ki jo 

sicer lahko izpostavimo kot perspektivno destinacijo. Za Rusijo kar 82 % potovalnih agencij 

pravi, da na njenem trgu poslujejo v manj kot pet odstotkih primerov. Podatki glede Rusije so 

malo presenetljivi, tudi če jih primerjamo s podatkom Johnsona in Vanettija (2005), da od 90. 

let 20. stol. dalje države Vzhodne Evrope beležijo skokovit porast obiska turistov, po št. 

obiskovalcev se nekatere uvrščajo med prvi deset na UN WTO lestvici. Iz tega, da mnogi 

turisti kot svojo destinacijo izberejo Vzhodno Evropo lahko sklepamo, da tudi prebivalci teh 

dežel vedno več potujejo, ne samo v domovini, ampak tudi v tujino. 

Potovalne agencije na tujih trgih v glavnem prodajajo oz. kupujejo turistične storitve preko 

posrednikov (80,5 %) (preglednica 16). Pogosto s tujimi poslovnimi partnerji tudi sklepajo 

pogodbe o sodelovanju (71,6 %). To so predvsem pogodbe o dolgoročnem zakupu kapacitet, 

npr. v prenočitvenih obratih ali pri letalskih in drugih prevoznikih. Ostalih, inovativnih oz. 

drugačnih dejavnosti se skoraj ne poslužujejo. Skupnih vlaganj v turizem, lastništvo 

turističnih objektov in joint-venture sodelovanja se slovenske potovalne agencije redko 

poslužujejo. Značilno izraženo mnenje smo potrdili tudi s t-testom (glej Priloga 8). 
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Preglednica 16: Frekvenčna porazdelitev (V5): »Ali vaša potovalna agencija s tujino 
sodeluje na katerega od navedenih načinov?« 

 Ne v % Da v % 

Prodaja/nakup turističnih storitev preko posrednikov 19,5 80,5 
Pogodbe o poslovnem sodelovanju 28,4 71,6 
Skupna vlaganja v turizem 93,8 6,2 
Lastništvo turističnih objektov/storitev 95,1 4,9 
Joint-venture sodelovanja 96,3 3,7 

Na osnovi analize rezultatov lahko hipotezo 1 potrdimo, slovenske potovalne agencije so 

statistično značilno enostransko internacionalizirane. Vsebina njihovega poslovanja, 

geografska majhnost države in s tem povezane razmere na turističnem trgu od potovalnih 

agencij zahtevajo, da se že ob ustanovitvi vključijo v mednarodno poslovanje. Pri tem 

vključevanju so managerji previdni in se v večini primerov omejujejo samo na nujno potrebne 

mednarodne poslovne operacije, kot so npr. nakup turističnih proizvodov in storitev ali zakup 

turističnih kapacitet. Po nasvetu Imanishija (2007) bi se lahko, podobno kot japonski turistični 

trgovci, na mednarodno tržišče najprej podali kot prodajalci, nato pa postopoma odpirali 

predstavništva ter gradili mrežo svoji poslovnih enot. Rodríguezova (2002) predlaga še eno 

rešitev, to so razne partnerske povezave bodisi med domačimi bodisi s tujimi potovalnimi 

agencijami. Kot pravi avtorica, je za številna MSTP takšno partnerstvo in povezovanje lahko 

ključnega pomena za obstoj, nudi možnost prodaje lastnih (paketov) storitev in nastopanje na 

širšem tržišču ter omogoča večjo specializacijo v določene proizvode. Podobno navajata tudi 

Runyan in Droge (2008): strateške povezave (ekonomija obsega) so priložnost malih trgovcev 

za nastop na tujih trgih, hkrati pa izboljšujejo položaj malih trgovcev proti velikim (večajo 

moč in zmanjšujejo odvisnost).  

Managerji pa bi lahko bolje načrtovali strategije, če bi se posluževali t. i. interne analize in s 

tem preučevanja oz. poznavanja notranjih virov (osnovnih virov in sredstev, kompetenc in 

znanj) (Evans, Campbell in Stonehouse 2003, 51). Znanje kot del človeškega in socialnega 

kapitala pa je zajeto v hipotezi 2. 

5.3.2 Vpliv človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev potovalnih agencij na 

stopnjo in obliko internacionalizacije (H2) 

Večina slovenskih potovalnih agencij spada v kategorijo mikro in majhnih podjetij (Ahčin 

2009), kjer so lastniki hkrati tudi managerji ter odigrajo tudi ključno vlogo pri poslovnih 

odločitvah. Od njihovega znanja, sposobnosti in spretnosti pa je odvisno, ali bodo poslovanje 

svoje potovalne agencije razširili tudi z drugimi načini mednarodnega sodelovanja. Od 

njihove osebne zavzetosti je odvisno, v kolikšni meri bodo učinkoviti ukrepi razvojne politike 

destinacije, kako bo lokalno okolje sprejemalo različne pobude in možnosti povezovanja. 

Domnevamo, da je podobna situacija tudi pri managerjih potovalnih agencij. Le-ti sprejemajo 



Rezultati raziskave 
 

80 

odločitve o načinu poslovnega sodelovanja s tujimi poslovnimi partnerji in o vstopanju na tuje 

trge. Ateljevic (2007) ob tem tudi opozarja na probleme vodenja MTP, povezane s 

pomanjkanjem izkušenj njihovih managerjev, in pravi, da je najbolj pogosto vzrok za propad 

malih podjetij nekompetentnost managerjev. 

H2: Obseg človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev potovalnih agencij 

statistično značilno in pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije. 

Vodje potovalnih agencij so ocenili, kateri so tisti parametri, ki so za poslovno uspešnost 

ključnega pomena (V6). Parametre so ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, na 

vprašanje pa je odgovarjalo 82 udeležencev raziskave (preglednica 17). Na splošno lahko 

rečemo, da so vsi parametri ocenjeni dokaj visoko in je razpršenost odgovorov relativno 

majhna, saj v večini primerov ne presega tretjine ocene aritmetične sredine. 

Glede na povprečje sta za uspešno poslovanje po mnenju vprašanih najpomembnejša 

inovativnost in znanje tujih jezikov. Pomembna so tudi posebna znanja, kot je znanje o 

uporabi IKT tehnologije in ostala specialna turistična znanja. Pomembna pa je tudi osebna 

zavzetost managerja pri uvajanju poslov s tujino, njegovi osebni mednarodni kontakti in veze. 

Claver-Cortés, Molina-Azorín in Pereira-Moliner (2006) to (uporaba IKT, izobraženo osebje)  

poimenujejo vidna in nevidna razvojna managerska strategija. Visoko so torej uvrščeni 

predvsem parametri, ki so posebej pomembni za poslovanje s tujino in se nanašajo bodisi na 

strokovno usposobljenost managerjev oz. neposredno na znanja, ki jih neobhodno potrebujejo 

za poslovanje s tujino. Očitno pa tudi pri izbiri sodelavcev managerji slovenskih potovalnih 

agencij dajejo prednost strokovno podkovanim osebam, ki imajo tudi znanja, potrebna za delo 

na mednarodnih trgih. 

V spodnjem delu tabele se znajdejo parametri, ki ocenjujejo predvsem sodelovanje z 

različnimi poslovnimi subjekti (Slovenska turistična organizacija, slovenska predstavništva v 

tujini, neturističnimi gospodarski subjekti). Takšna sodelovanja, kot tudi sodelovanja na 

različnih sejmih in borzah, so po mnenju managerjev potovalnih agencij manj pomembna.  
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Preglednica 17: Deskriptivne statistike (V6): »Ocenite spodnje parametre z vidika vpliva 
na poslovno uspešnost vaše potovalne agencije.« 

 N min max M SD 

Inovativnost managerja 82 1 5 4,57 ,721 
Inovativnost zaposlenih 82 3 5 4,52 ,633 
Znanje tujih jezikov zaposlenih 82 3 5 4,49 ,653 
Znanje tujih jezikov managerja 82 1 5 4,46 ,773 
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije 82 2 5 4,44 ,687 
Poslovanje s tujino  82 2 5 4,40 ,783 
Specialna (turistična) znanja zaposlenih 82 2 5 4,29 ,711 
Osebna zavzetost managerja pri uvajanju mednarodnih 

poslov 
82 1 5 4,28 ,836 

Managerjevi osebni poslovni kontakti in veze 82 1 5 4,24 ,869 
Mednarodni poslovni kontakti managerja 82 1 5 4,12 ,908 
Poslovanje z domovino 82 1 5 4,06 1,251 
Mednarodne izkušnje managerja s področja vodenja 

podjetja 
82 1 5 4,01 1,071 

Konkurenca slovenskih potovalnih agencij 82 1 5 3,88 1,070 
Tveganje poslovanja v tujini 82 1 5 3,65 ,986 
Tveganje poslovanja v Sloveniji 82 1 5 3,32 1,053 
Konkurenca tujih potovalnih agencij 82 1 5 3,26 1,184 
Sodelovanje na turističnih sejmih in borzah 82 1 5 3,20 1,116 
Sodelovanje z neturističnimi gospodarskimi subjekti  82 1 5 3,11 1,144 
Sodelovanje pri mednarodnih promocijskih akcijah 

Slovenske turistične organizacije 
82 1 5 2,99 1,117 

Sodelovanje s slovenskimi predstavništvi v tujini 82 1 5 2,80 1,180 

S pomočjo enosmernega T-testa smo preverili še, katere so tiste ocene, ki so statistično 

značilno ocenjene višje od hipotetičnega povprečja (testna vrednost je 3) (preglednica 18).  
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Preglednica 18: Enosmerni t-test (V6): »Ocenite spodnje parametre z vidika vpliva na 
poslovno uspešnost vaše potovalne agencije.« 

  95 % interval 

zaupanja za 

razliko  

 t sp p Povprečna 

razlika 

Spodnja 

meja  

Zgornja 

meja  

Poslovanje z domovino  7,682 81 ,000 1,061 ,79 1,34 

Poslovanje s tujino 16,210 81 ,000 1,402 1,23 1,57 

Tveganje poslovanja v Sloveniji 2,728 81 ,008 ,317 ,09 ,55 

Tveganje poslovanja v tujini  5,936 81 ,000 ,646 ,43 ,86 

Konkurenca slovenskih potovalnih agencij 7,429 81 ,000 ,878 ,64 1,11 

* Konkurenca tujih potovalnih agencij 1,958 81 ,054 ,256 ,00 ,52 

*Sodelovanje z neturističnimi 

gospodarskimi subjekti 
,869 81 ,388 ,110 -,14 ,36 

Managerjevi osebni poslovni kontakti in 

veze 
12,967 81 ,000 1,244 1,05 1,43 

Mednarodne izkušnje managerja s področja 

vodenja podjetja 
8,555 81 ,000 1,012 ,78 1,25 

Mednarodni poslovni kontakti managerja 11,189 81 ,000 1,122 ,92 1,32 

Osebna zavzetost managerja pri uvajanju 

mednarodnih poslov 
13,878 81 ,000 1,280 1,10 1,46 

Znanje tujih jezikov managerja 17,145 81 ,000 1,463 1,29 1,63 

Inovativnost managerja 19,769 81 ,000 1,573 1,41 1,73 

Inovativnost zaposlenih 21,809 81 ,000 1,524 1,39 1,66 

Znanje tujih jezikov zaposlenih 20,647 81 ,000 1,488 1,34 1,63 

Specialna (turistična) znanja zaposlenih 16,458 81 ,000 1,293 1,14 1,45 

Uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije 
18,976 81 ,000 1,439 1,29 1,59 

* Sodelovanje pri mednarodnih 

promocijskih akcijah Slovenske turistične 

organizacije 

-,099 81 ,921 -,012 -,26 ,23 

* Sodelovanje na turističnih sejmih in 

borzah 
1,583 81 ,117 ,195 -,05 ,44 

* Sodelovanje s slovenskimi predstavništvi 

v tujini 
-1,497 81 ,138 -,195 -,45 ,06 

Kot lahko vidimo, je večina ocen statistično višjih od 3, kar pomeni, da so za uspešno 

poslovanje pomembne oz. zelo pomembne. Vrednosti, ki so v tabeli označene z zvezdico (*), 

niso statistično značilno večje oz. manjše od 3, kar pomeni, da na podlagi ocene ne moremo 

posploševati na populacijo. Kot lahko vidimo, so to predvsem spremenljivke, ki so se glede 

na povprečje uvrstile na rep razpredelnice. Ker se povprečja značilno ne razlikujejo od 3, 
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lahko sklepamo, da se tudi te prej nagibajo k oceni 3 kot nižje. Kot statistično značilen pa 

lahko označimo človeški in socialni kapital managerjev, ki se kaže v dojemanju pomembnosti 

lastnih znanj (inovativnost, tuji jeziki, uporaba IKT, specialna znanja) ter socialnih veščin 

(osebna zavzetost, poslovni kontakti, vodstvene izkušnje, mednarodne izkušnje). Skoraj 

enako pomembne pa so za managerje znanja in veščine njihovih zaposlenih. Na poslovno 

uspešnost slovenskih potovalnih agencij pa manj vplivajo t. i. zunanji dejavniki (konkurenca 

in tveganost poslovanja, sodelovanje s strokovnimi inštitucijami). Rezultati tudi potrjujejo 

našo hipotezo, da obseg človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev potovalnih 

agencij statistično značilno in pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije. 

Zanimalo nas je tudi, katere so tiste dimenzije, ki po mnenju managerjev najpomembneje 

vplivajo na sodelovanje potovalne agencije s tujimi poslovnimi partnerji (V13), preglednica 

19). Managerji so mnenja, da so za dobro poslovanje s tujino najpomembnejši predhodni 

poslovni stiki z določeno destinacijo, deželo (M=3,74). Sledijo poslovne mreže poslovnih 

partnerjev (M=3,6), izobraženost oz. razgledanost tujih poslovnih partnerjev (M=3,51), 

mentaliteta poslovnih partnerjev (M=3,46), gospodarska razvitost partnerskih destinacij 

(M=3,29) in pravna in politična ureditev partnerskih držav (M=3,23). Med pomembnejšimi 

dejavniki so torej tisti, ki označujejo človeški in socialni kapital tujih poslovnih partnerjev. 

Sklepamo lahko, da managerji slovenskih potovalnih agencij tudi pri tujih poslovnih 

partnerjih v ospredje postavljajo tiste človeške lastnosti in socialne veščine, ki jih tudi sami za 

sebe ocenjujejo kot pomembne. Ostale spremenljivke so ocenjene kot manj pomembne – to 

lahko potrdimo tudi z enosmernim t-testom (preglednica 20).  

Evans (2001) navaja, da se mnogi strokovnjaki strinjajo, da mrežne povezave med podjetji 

pomenijo neke vrste strateške alianse s podobno dejavnostjo na istem nivoju in da v tem 

primeru  ne gre za vertikalno odvisne odnose znotraj distribucijske verige, kar potrjuje tudi 

naše ugotovitve. Za managerje potovalnih agencij so za uspešno poslovanje najpomembnejše 

horizontalne povezave s sebi enakimi partnerji. To lahko potrdimo tudi z mnenjem Daviesa in 

Downwarda (2007), ki pravita, da potovalne agencije spoštujejo svoje konkurente.  
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Preglednica 19: Deskriptivne statistike (V13): »Ocenite, v kolikšni meri navedene trditve 
vplivajo na sodelovanje naše potovalne agencije s tujimi poslovnimi partnerji.« 

Deskriptivne statistike 

Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: N min max M SD 

Vaše predhodni poslovni stiki z določeno destinacijo/deželo 82 1 5 3,74 1,040 

Poslovne mreže poslovnih partnerjev 82 1 5 3,60 ,992 

Izobraženost/razgledanost tujih poslovnih partnerjev 82 1 5 3,51 ,997 

Mentaliteta poslovnih partnerjev 82 1 5 3,46 1,056 

Gospodarska razvitost partnerskih destinacij 82 1 5 3,29 1,000 

Pravna in politična ureditev partnerskih držav 82 1 5 3,23 ,998 

Jezikovna podobnost 82 1 5 2,73 1,176 

Jezikovna različnost 82 1 5 2,50 1,114 

Kulturne razlike s poslovnimi partnerji 82 1 5 2,48 1,091 

Geografska oddaljenost poslovnih partnerjev 82 1 5 2,38 1,292 

S pomočjo t-testa smo ugotovili, da so vse vrednosti ocenjene statistično značilno večje oz. 

manjše kot 3. Z manj kot 3 so ocenjene (p<0,05, vrednost t pa je negativna) geografska 

oddaljenost poslovnih partnerjev, kulturne razlike s poslovnimi partnerji, jezikovna različnost 

in jezikovna podobnost (preglednica 20).  
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Preglednica 20: T-test (V13) 

 Testna vrednost = 3 

  95 % interval zaupanja 

za razliko  

Vpliv na sodelovanje s tujimi 

poslovnimi partnerji: 

t sp p Povprečna 

razlika 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
* Geografska oddaljenost 

poslovnih partnerjev 
-4,358 81 0,000 -0,622 -0,91 -0,34 

* Kulturne razlike s poslovnimi 

partnerji 
-4,352 81 0,000 -0,524 -0,76 -0,28 

*Jezikovna različnost -4,065 81 0,000 -0,5 -0,74 -0,26 

* Jezikovna podobnost -2,065 81 0,042 -0,268 -0,53 0,00 

Gospodarska razvitost 

partnerskih destinacij 
2,651 81 0,01 0,293 0,07 0,51 

Vaše predhodni poslovni stiki z 

določeno destinacijo/deželo 
6,477 81 0,000 0,744 0,52 0,97 

Pravna in politična ureditev 

partnerskih držav 
2,103 81 0,039 0,232 0,01 0,45 

Mentaliteta poslovnih partnerjev 3,972 81 0,000 0,463 0,23 0,7 

Izobraženost/razgledanost tujih 

poslovnih partnerjev 
4,653 81 0,000 0,512 0,29 0,73 

Poslovne mreže poslovnih 

partnerjev 
5,454 81 0,000 0,598 0,38 0,82 

Zaključimo lahko, da so glavni dejavniki, ki vplivajo na mednarodno poslovanje potovalne 

agencije, predvsem osebne poslovne vezi managerjev. Na vzpostavljanje le-teh pa ima očitno 

velik vpliv zaznavanje osebnostnih lastnosti poslovnih partnerjev. Geografske, kulturne in 

jezikovne razlike pa na poslovanje ne vplivajo, oz. zanj niso pomembne. Če izhajamo iz ene 

od osnovnih idej turizma, da so potovanja namenjena vzpostavljanju stikov in spoznavanju 

drugih geografskih prostorov in kultur, je razumljivo, da turistične delavce ti dejavniki pri 

poslovanju ne ovirajo oz. na poslovanje nimajo značilnega vpliva. 

Ker smo želeli preučiti, kakšen je vpliv osebnega in socialnega kapitala managerjev na 

poslovanje, smo v nadaljevanju uporabili regresijsko analizo. Najprej pa smo s pomočjo 

faktorske analize iz dimenzij, ki so jih managerji ocenjevali, poskusili izluščiti indikatorje, s 

katerimi smo izvedli regresijsko analizo.  
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Faktorska analiza 

V vprašalniku smo poslovno uspešnost merili na več načinov. Anketiranci so odgovarjali na 

naslednja vprašanja: V6: Ocenite spodnje parametre z vidika poslovne uspešnosti vaše 

potovalne agencije, V12: Ocenite spodnje parametre z vidika njihove pomembnosti pri 

merjenju uspešnosti zaposlenih v vaši potovalni agenciji ter V13: Ocenite, v kolikšni meri 

navedene trditve vplivajo na sodelovanje vaše potovalne agencije s tujimi poslovnimi 

partnerji.  

Kljub temu, da smo že iz teorije izluščili dimenzije, ki merijo obravnavane teme, smo s 

pomočjo faktorske analize preverili, katere so tiste spremenljivke, ki tvorijo skupne faktorje. 

S pomočjo faktorske analize želimo ugotoviti, katere so tiste spremenljivke, ki so si podobne, 

torej merijo enako dimenzijo in jih zato lahko združimo v faktor. Faktorje, ki smo jih sestavili 

s pomočjo faktorske analize, smo kasneje uporabili pri regresiji. Uporabili smo metodo 

glavnih osi (ang. Principal axis factoring), kjer smo poskušali matematično najti tiste 

spremenljivke – glavne komponente, ki so medsebojno linearno neodvisne kombinacije 

spremenljivk. Cilj analize je z nekaj novimi spremenljivkami pojasniti kar največji delež 

variabilnosti prvotnih spremenljivk. V našem primeru smo preverili tudi to, ali teoretično 

zastavljene spremenljivke merijo želeno dimenzijo.  

Najprej smo s pomočjo korelacijske matrike preverili, ali obstajajo med spremenljivkami 

značilne razlike, to je namreč pogoj, da je izračun faktorskih uteži sploh smiseln. Ker 

obstajajo značilne korelacije, smo s faktorsko analizo nadaljevali.  

Z Bartlettovim testom sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkin testom smo preverili, ali so podatki 

primerni za združevanje v faktorje. Da s podatki lahko delamo, mora KMO doseči vrednost 

0,50. V našem primeru je vrednost KMO 0,609, kar je za obravnavo zadostno. Tudi test 

sferičnosti je pri 1035 prostorskih stopnjah in vrednosti Hi-koeficienta 2552,055 statistično 

značilen, kar pomeni, da ničelno domnevo zavrnemo, in sklepamo, da med spremenljivkami 

obstaja določena stopnja kolinearnosti (glej Priloga 10).  

Zanesljivost faktorjev smo preverili s Cronbachovo Alpho (glej Priloga 20). Vrednosti se v 

našem primeru pri vseh faktorjih nahajajo nad 0,8, kar pomeni, da so faktorji zanesljivi. Field 

(2009, 679) navaja, da so vrednosti, ki se nahajajo nad 0,7 zanesljive, v našem primeru torej 

govorimo o zelo zanesljivih faktorjih. 

Ključni za razumevanje oz. interpretacijo faktorske analize so faktorji, ki se nahajajo v tabeli 

z naslovom Rotated Factor Matrix (glej Priloga 11). Iz podatkov je razvidnih pet faktorjev, ki 

so predstavljeni v preglednici 21.  
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Preglednica 21: Faktorska analiza: pregled faktorjev 

 Spremenljivke, ki so 

v faktor vključene 

Izračun faktorja Ime faktorja Cronbach. 

Alpha 

Faktor 1 v6_j, v6_k, v6_i, 

v6_k, v6_l, v6_h, 

v6_n, v6_p, v6_o 

(v6_j + v6_k + v6_i + v6_k + 

v6_l + v6_h + v6_n + v6_p + 

v6_o)/9 

pusp_managerji 
0,873 

Faktor 2 v12_b, v12_d, v12_c, 

v12_a, v12_g, v12_h, 

v12_f, v12_i 

(v12_b + v12_d + v12_c + 

v12_a + v12_g + v12_h + 

v12_f + v12_i)/8 

pusp_zaposleni 
0,844 

Faktor 3 v12_n, v12_o, 

v12_m, v12_l, v12_p, 

v12_j, v12_k 

(v12_n + v12_o + v12_m + 

v12_l + v12_p + v12_j + 

v12_k)/7 

ucink_zaposleni

h 0,829 

Faktor 4 v13_i, v13_f, v13_j, 

v13_h, v13_e, v13_g 
(v13_i + v13_f + v13_j + 

v13_h + v13_e+ v13_g)/6 
tuji_part_osebn

o 
0,849 

Faktor 5 v13_b, v13_c, v13_a, 

v13_d, v6_s, v6_u 
(v13_b + v13_c + v13_a + 

v13_d + v6_s, + v6_u)/6 
tuji_part_geo 

0,831 

Regresijski model – vpliv človeškega in socialnega kapitala lastnikov/managerjev 

Regresija je metoda, s katero raziskujemo linearno vzročno povezanost med eno odvisno 

spremenljivko in več neodvisnimi spremenljivkami. Ugotavljamo statistično značilnost in 

moč povezanosti ter napovedujemo vrednosti odvisne spremenljivke. Vpliv vsake od 

neodvisnih spremenljivk je ocenjen tako, da je neodvisen od medsebojnih vplivov neodvisnih 

spremenljivk. V našem modelu smo uporabili tri neodvisne spremenljivke.  

Preverili smo vpliv usposobljenosti managerjev za poslovanje s tujino, ki smo ga zajeli v 

spremenljivki pusp_managerjev, uspešnosti zaposlenih pusp_zaposleni in poslovnega okolja. 

Faktorja, s katerim bi lahko merili poslovno okolje s faktorsko analizo, nismo sestavili, zato 

smo poskušali na podlagi teorije oz. spremenljivk v vprašalniku sestaviti faktor, s katerim 

smo ocenjevali sodelovanje turističnih agencij na poslovnih dogodkih. Te spremenljivke so: 

sodelovanje pri mednarodnih promocijskih akcijah Slovenske turistične organizacije (v6_s), 

sodelovanje na turističnih sejmih in borzah (v6_t) in sodelovanje s slovenskimi predstavništvi 

v tujini (v6_u). Oceno pomembnosti teh spremenljivk so anketiranci podali v odgovorih na 

vprašanje V6 »Ocenite spodnje parametre z vidika vpliva na poslovno uspešnost vaše 

potovalne agencije.« Ali je tako sestavljen faktor zanesljiv smo preverili s Cronbachovo 

Alpho, vrednost katere je v tem primeru 0,856, kar kaže na zanesljiv faktor. Faktor za 

poslovno okolje smo sestavili iz spremenljivk v6_s, v6_t in v6_u (formula za faktor: 

poslovno_okolje_V6 =  (v6_s + v6_t + v6_u)/3). 

Model vpliva spremenljivk je predstavljen v sliki 1. 
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Slika 1: Regresijski model (H2) 

Tabela Model Summary (glej Priloga 12) poda statistično oceno celotnega modela. 

Pomembna statiskika v tabeli je R2 oz. popravljeni R2. Pomenita pojasnjeno varianco odvisne 

spremenljivke (kako smo uspeli pojasniti odvisno spremenljivko z linearnimi vplivi vseh 

neodvisnih spremenljivk). Z našim modelom pojasnimo 19,3 % variance uspešnosti 

poslovanja v tujini. Determinacijski koeficient oz. R2 lahko vedno popravimo z vklučevanjem 

novih spremenljivk v model. Ko v model dodamo dodatno neodvisno spremenljivko se 

determinacijski koeficient navadno popravi, vendar tega ne počnemo za vsako ceno, saj v 

model ne želimo vključevati spremenljivk, ki glede na teorijo vanj ne spadajo. 

Determinacijski koeficient se sicer razteza med 0 in 1, kjer 0 pomeni, da neodvisne 

spremenljivke na odvisno sploh nimajo vpliva, 1 pa pomeni, da z neodvisnimi 

spremenljivkami lahko v celoti pojasnimo vrednost odvisne spremenljivke.   

V tabeli Anova je predstavljena analiza variance (glej Priloga 21). Vidimo, da je celoten 

model statistično značilen. V našem primeru je vrednost F statistike 6,051 in je statistično 

značilna, kar pomeni, da nam model statistično značilno dobro napoveduje odvisno 

spremenljivko, poslovno uspešnost v tujini.  

Statistike za oceno linernih vplivov neodvisnih spremenljivk na odvisno najdemo v 

preglednici 22.  
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Preglednica 22: Koeficienti regresijskega modela (H2) 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

Model B 

Stand. 

napaka Beta t p 

(Konstanta)  -,793 ,925  -,857 ,394 

poslovno_okolje_V6 -,184 ,108 -,185 -1,701 ,093 

pusp_managerji  ,580 ,205 ,351 2,834 ,006 

1 

pusp_zaposleni  ,327 ,231 ,170 1,411 ,162 

a. Odvisna spremenljivka: poslovanje_tujina_V1 

V preglednici 22 smo najprej preverili, katere so tiste neodvisne spremenljivke, ki na odvisno 

vplivajo, torej z njimi značilno napovedujemo uspešnost poslovanja v tujini. Preverili smo 

statistično značilnost in ugotovili, da na odvisno spremenljivko značilno vpliva le indeks, ki 

meri uspešnost managerjev (p=0,006). Ostala dva indeksa, ki smo ju vključili v model, pa 

vpliva nimata (p>0,05). Rečemo lahko, da so za uspešno poslovanje potovalne agencije v 

tujini ključnega pomena poslovni kontakti managerja, zavzetost managerja, znanje tujih 

jezikov, inovativnost in kontakti in veze managerja. Pomembna je tudi uspešnost zaposlenih. 

Torej socialni in človeški kapital lastnikov/managerjev potovalnih agencij statistično značilno 

in pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije, kar smo zatrdili že v zastavljeni 

hipotezi, ki jo tako lahko potrdimo.  

Preverili smo tudi, kako na poslovanje v tujini po mnenju managerjev vpliva sodelovanje pri 

promocijskih akcijah STO, sodelovanje na sejmih in borzah ter sodelovanje s slovenskimi 

predstavništvi v tujini. Ugotovili smo, da ima indeks značilno vrednost (p=0,093), to pomeni, 

da sodelovanje na omenjenih promocijskih akcijah na samo poslovanje v tujini nima 

značilnega vpliva. Uradne inštitucije in poslovni dogodki, katerih osnovni namen je strokovna 

podpora podjetjem, torej na uspešno poslovanje v tujini ne vplivajo (preglednica 22). To 

ugotovimo tudi pri testiranju srednje vrednosti (preglednica 18). 

Ugotovitve niso presenetljive in jih lahko podkrepimo tudi z ugotovitvami iz strokovne 

literature. Johnson in Vanetti (2005) pravita, da so za uspešnost na mednarodnem tržišču 

najbolj pomembne prednost mednarodne izkušnje, management človeških virov in čim daljša 

prisotnost na nekem trgu. Vlogo znanja ter pomembnost prenosa znanja znotraj turizma kot 

pomembnega elementa uspešnosti, konkurenčnosti in inovativnosti turističnih podjetij 

navajata tudi Shaw in Williams (2009). Un in Cuervo-Cazurra (2008) pa ugotavljata, da 

morajo managerji dobro poznati upravni in pravni sistema tuje države, preden se lotijo tujih 

vlaganj. Menimo, da so za takšno poznavanje potrebne prav navedene socialne veščine in 

znanja managerjev. 
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Preseneča nas le izrazito negativen vpliv oz. nesodelovanje z raznimi državnimi entitetami in 

strokovnimi turističnimi in gospodarskim inštitucijami. Bianchijeva (2008) namreč na 

primeru avstralskih storitvenih podjetij s področja turizma in izobraževanja poleg vseh zgoraj 

omenjenih lastnosti managerjev in oblik delovanja podjetji na področju internacionalizacije, 

poudarja prav pomen sodelovanja s strokovnimi inštitucijami.  

Glede na dobljene rezultate pa lahko hipotezo 2 potrdimo, saj je večina indikatorjev pokazala, 

da človeški in socialni kapital lastnikov/managerjev potovalnih agencij statistično značilno in 

pozitivno vplivata na stopnjo in obliko internacionalizacije slovenskih potovalnih agencij. 

5.3.3  Vpliv notranjega poslovnega okolja na internacionalizacijo potovalnih agencij (H3) 

V literaturi smo zasledili več dejstev o pomembnosti poslovnega okolja za uspešno 

poslovanje. Tudi za poslovanje potovalnih agencij naj bi bili velikega pomena strokovno 

znanje in izkušnje, osebni stiki, mreža poslovnih partnerjev, posebna znanja (npr. tujih 

jezikov) ter delovni pogoji vseh zaposlenih, to pa so tudi lastnosti, ki naj bi jih imela 

internacionalizirana podjetja (Ruzzier 2005). Z vidika internacionalizacije podjetij torej 

potovalne agencije že imajo potreben potencial in statistično ne izstopajo v smislu 

pomanjkljivega poslovnega okolja.  

H3: Notranje poslovno okolje potovalnih agencij ne vpliva statistično značilno na stopnjo 

internacionalizacije.  

Želeli smo preveriti še, v kolikšni meri na mednarodno poslovanje potovalne agencije vpliva 

uvajanje novosti v ponudbi, prodaja turističnih aranžmajev na različnih globalnih 

distribucijskih rezervacijskih sistemih in raznovrstnost sodelovanja s tujino.  

Udeležence raziskave smo povprašali: Ali v vaši potovalni agenciji uporabljate naslednje 

globalne distribucijske sisteme kot posrednik vašim strankam (kupujete tuje storitve) ali za 

promocijo in prodajo lastnih storitev (V8). 
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Preglednica 23: Frekvenčna porazdelitev (V8): »Ali v vaši potovalni agenciji uporabljate 
naslednje globalne distribucijske sisteme kot posrednik vašim strankam (kupujete tuje 
storitve) ali za promocijo in prodajo lastnih storitev?« 

 Nakup in posredovanje storitev 

drugih turističnih podjetij 

Promocija in prodaja lastnih 

turističnih storitev 

 DA % DA % 

Odisej 36 43,9 12 14,6 
adriatica.net 34 41,5 9 11,0 
Atlas 32 39,0 10 12,2 
Kompas SiBook 28 34,1 7 8,5 
AMADEUS 25 30,5 9 11 
Odpotuj.net (ORS system) 22 26,8 8 9,8 
CETS 18 22,0 5 6,1 
CT hotels 17 20,7 10 12,2 
GALILEO 5 6,1 4 4,9 
WORLDSPAN ali SABRE 5 6,1 4 4,9 
Skupaj 222 270,7 78 95,1 

Že na prvi pogled lahko vidimo (preglednica 23), da potovalne agencije globalne 

distribucijske sisteme uporabljajo predvsem za nakup in posredovanje storitev drugih 

turističnih podjetij. Glede na to, da je na anketo odgovarjalo 82 managerjev iz različnih 

potovalnih agencij, te v povprečju uporabljajo 2–3 različna distribucijska sistema. Za nakup in 

posredovanje storitev največkrat uporabljajo distribucijski sistem Odisej, uporablja ga 36 

potovalnih agencij, sledi adriatica.net (34 navedb), Atlas (32 navedb), Kompas SiBook (32 

navedb), Amadeus (28 navedb) in Odpotuj.net (22 navedb). To so v glavnem slovenski 

distribucijski sistemi ali pa so s slovenskimi potovalnimi agencijami lastniško povezani 

(adriatica.net, Atlas). 

Pri razvrstitvi globalnih distribucijskih sistemov preko katerih agencije promovirajo svoje 

lastne turistične storitve je razvrstitev nekoliko drugačna. Lastne turistične storitve agencije 

najpogosteje promovirajo na globalnem distribucijskem sistemu Odisej, Atlas, CT hotels, 

adriatica.net in Amadeus. Samih navedb je trikrat manj, kar kaže na nizko stopnjo uporabe 

tovrstnih sistemov za lastno promocijo. Večina naštetih distribucijskih sistemov pa je 

slovenskega porekla, oz. del slovenskih potovalnih agencij. Le Amadeus, ki se večinoma 

uporablja za rezervacije letalskih poletov, je tujega porekla. Torej spet lahko ugotovimo, da 

slovenski potovalni agenti pri poslovanju največ sodelujejo sami med seboj. Un in Cuervo-

Cazurra (2008) pa trdita, da je eno od prvih dejanj internacionalizacije vpeljava uporabe  

novih tehnologij. Skladno s to navedbo ugotavljamo, da managerji navajajo tudi nekatere 

druge globalne distribucijske sisteme, ki jih uporabljajo za nakup oz. prodajo storitev. 

Največkrat navajajo booking.com, direktno komunikacijo preko elektronske pošte, ter 

nekatere distribucijske sisteme, npr. GO GLOBAL, TRAFFI, Expedia (glej Priloga 13). 

Očitno tudi slovenski managerji spoznavajo, da elektronsko poslovanje znižuje stroške, 
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spreminja njihovo strukturo, hkrati pa IKT omogoča, da s strankami poslujejo direktno in s 

pomočjo enostavnih informacijskih kanalov (Lewis, Semeijn in Talalayevsky 1998). 

Loborčeva (2006) v svoji raziskavi navaja, da se zelo visok delež anketirancev (97,2%) 

strinja, da je elektronsko poslovanje glavni način za potovalne agencije, da prodrejo in so 

predstavljene na svetovnem trgu. Tudi Kribel in Bojnec (2007) ugotavljata, da anketiranci v 

njuni raziskavi pri prodaji poleg ustnega priporočila (63,9 %) zelo velik pomen pripisujejo 

elektronski pošti (53,3 %) in svetovnemu spletu (50,7 %). Še vedno pa je poslovanje z 

distribucijskimi sistemi omejeno pretežno na poslovanje znotraj Slovenije in med slovenskimi 

potovalnimi agencijami. 

Predvidevali smo, da so tisti anketiranci, ki svoje lastne turistične storitve v večji meri 

promovirajo in prodajajo na obravnavanih globalnih distribucijskih sistemih, tudi bolj uspešni 

pri prodoru na tuje trge, oz. več poslujejo s tujimi poslovnimi partnerji. To smo preverili s 

pomočjo korelacije. Preverili smo, ali obstaja statistično značilna korelacija med uspešnostjo 

poslovanja potovalne agencije v tujini s promocijo in prodajo lastnih storitev na globalnih 

distribucijskih kanalih.  

Najprej smo oblikovali dva indeksa: A8_A in A8_B (preglednica 24). V prvem primeru smo 

sešteli vse navedbe globalnih distribucijskih sistemov, ki jih posamezna turistična agencija 

uporablja za nakup in posredovanje storitev, pri indeksu A8_B pa samo sešteli spremenljivke, 

kjer merimo uporabo globalnih distribucijskih sistemov za lastno promocijo in prodajo.  

Preglednica 24: Korelacijski koeficient – V8_A, V8_B in poslovanje_tujina_v1 

  poslovanje_tujina_V1 V8_A V8_B 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
1 -,018 ,181 

St. značilnosti (2-str.)   ,872 ,109 

poslovanje_tujina_V1 

N 80 80 80 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
-,018 1 ,250* 

St. značilnosti (2-str.) ,872   ,024 

V8_A 

N 80 82 82 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
,181 ,250* 1 

St. značilnosti (2-str.) ,109 ,024   

V8_B 

N 80 82 82 

*. Korelacija je značilna pri stopnji 0.05 (2-str.). 

Prišli smo do zanimive ugotovitve, da niti indeks V8_A in V8_B ne korelira z uspešnostjo 

poslovanja v tujini. Pokaže pa se pozitivna korelacija (p = 0,024, r = 0,250) med V8_A in 
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V8_B, kar pomeni, da več kot potovalne agencije uporabljajo globalne distribucijske sisteme 

za nakup in prodajo storitev drugih agencij, več jih uporabljajo tudi za promocijo svojih 

lastnih storitev. Na uspešnost poslovanja s tujino pa nimajo statistično značilnega vpliva. 

Zanimalo nas je tudi, kako inovativne so potovalne agencije v Sloveniji. Vprašali smo jih, 

koliko novosti povprečno uvedejo v poslovanje v tekočem letu (preglednica 25).  

Preglednica 25: Število uvedenih novosti v tekočem letu (V7) 

 N % 

Nobene novosti 1 1,2 
1 novost 11 13,4 
2–3 37 45,1 
4–5 12 14,6 
več kot 5 21 25,6 
Skupaj 82 100,0 

Večina potovalnih agencij na leto uvede 2–3 novosti; takšnih je skoraj polovica agencij (45,1 

%). Dobra četrtina agencij (25,1 %) pa uvede več kot 5 novosti. Samo eno novost na leto 

uvede 13,4 % potovalnih agencij, 14,6 % pa jih uvede 4 ali 5 novosti.  

S pomočjo regresije smo preverili ali ima uvajanje novosti v potovalni agenciji, promocija na 

globalnih distribucijskih sistemih in raznovrstnost poslovanja s tujino kakšen vpliv na 

poslovno uspešnost potovalnih agencij v tujini.  

Regresijski model – notranje poslovno okolje 

V regresijskem modelu smo obravnavali vpliv treh neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko, ki meri poslovno uspešnost potovalnih agencij v tujini (slika 2). 

Spremenljivka V5_skupaj je sestavljena iz spremenljivk v5_a, v5_b, v5_c, v5_d, v5_e in 

v5_f. Torej spremenljivk, s katerimi smo ugotavljali na kakšen način potovalne agencije 

poslujejo s tujino. Formula, s katero smo izračunali faktor je: V5_skupaj = (v5_a + v5_b + 

v5_c + v5_d + v5_e + v5_f)/6. Druga neodvisna spremenljivka, s katero smo poskusili 

pojasniti način poslovanja turističnih agencij s tujino je V8_B. To je spremenljivka, ki meri v 

kolikšni meri turistične agencije na globalnih distribucijskih sistemih prodajajo in 

promovirajo svoje produkte in storitve. Formula faktorja: V8_B = (v8_1b + v8_2b + v8_3b + 

v8_4b + v8_5b + v8_6b + v8_7b + v8_8b + v8_9b + v8_10b)/10. Vrednost Cronbachove 

Alphe je 0,876. Tretja neodvisna spremenljivka je V7, ki meri število uvedenih novosti v 

potovalni agenciji v letu dni. Odvisna spremenljivka pa je faktor, sestavljen iz spremenljivk, 

ki merijo uspešnost poslovanja potovalnih agencij v tujini. Formula faktorja: 

poslovanje_tujina_V1 = (v1_a + v1_b + v1_d + v1_e)/4.  
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Slika 2: Regresijski model (H3) 

V tabeli Model Summary (glej Priloga 14) smo preverili, koliko variance odvisne 

spremenljivke pojasnimo. V našem primeru pojasnimo 29,2 % odvisne spremenljivke.  

V tabeli Analiza variance ANOVA (glej Priloga 15) pa vidimo, da model, ki smo ga zastavili 

ni statistično značilen (p=0,077), kar pomeni, da statistike, ki jih najdemo v tabeli koeficienti 

regresijskega koreficienta niso statistično pomembne – nimajo vpliva na odvisno 

spremenljivko oz. jih z njimi ne moremo pojasniti.   

Preglednica 26: Vpliv neodvisnih spremenljivk V5_skupaj, V8_B in V7 na poslovanje s 
tujino 

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

Model B 

Stand. 

napaka Beta t 

St. 

značiln

osti  

(Konstanta) 1,628 ,425  3,830 ,000 

V5_skupaj ,076 ,099 ,086 ,773 ,442 

V8_B ,077 ,054 ,160 1,431 ,156 

1 

V7  ,200 ,102 ,215 1,958 ,054 

a. Odvisna spremenljivka: poslovanje_tujina_V1. 

Glede na statistično značilnost (preglednica 26), ki je pri vseh treh spremenljivkah večja od 

0,05 neodvisne spremenljivke nimajo značilnega vpliva na uspešnost poslovanja agencij v 

tujini. Poslovanje s tujino z za internacionalizacijo poslovanja običajnimi načini 

(prodaja/nakup turističnih storitev preko posrednikov, pogodbe o poslovnem sodelovanju, 

skupna vlaganja in lastništvo, joint-venture ali licenčno sodelovanje) torej nima statistično 

značilnega vpliva na poslovno uspešnost slovenskih potovalnih agencij v tujini. Prav tako 

slovenske turistične agencije ne uporabljajo sodobnih distribucijskih sistemov in ne uvajajo 
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novosti v svoje delov v tolikšni meri, da bi to statistično značilno vplivalo na uspešnost 

njihovega poslovanja v tujini. 

Posebej smo preverili tudi, ali na poslovno uspešnost potovalne agencije v tujini vpliva tudi 

poslovno okolje, ki smo ga merili z vprašanjem V12. Trditve smo sešteli in delili s številom 

trditev ter tako oblikovali indeks ucink_zap.  

Najprej smo izračunali osnovne deskriptivne statistike (preglednica 27).  

Preglednica 27: Deskriptivne statistike (V12): »Ocenite spodnje parametre z vidika 
njihove pomembnosti pri merjenju uspešnosti zaposlenih v vaši potovalni agenciji.« 

 
N min max Povpr. 

Stand. 

odklon 

Zadovoljstvo strank 82 4 5 4,94 ,241 
Zadovoljstvo poslovnih partnerjev 82 3 5 4,63 ,599 
Učinkovitost reševanja problemov 82 3 5 4,50 ,614 
Novo pridobljene stranke v poslovnem letu 82 1 5 4,44 ,704 
Znanje tujih jezikov 82 3 5 4,37 ,658 
Uvajanje novosti v delovni proces – 

inovativnost 
82 3 5 4,29 ,711 

Ustvarjen dobiček v poslovnem letu 82 1 5 4,26 ,734 
Novo pridobljeni poslovni partnerji v 

poslovnem letu 
82 1 5 4,23 ,836 

Število sklenjenih poslov/opravljenih 

poslovnih operacij v poslovnem letu 
82 1 5 4,20 ,728 

Neformalna znanja 82 2 5 4,20 ,710 
Pripravljenost kombinirati dela (npr. 

komerciala in vodenje) 
82 1 5 4,06 ,822 

Pripravljenost potovati in/ali delati v tujini 82 1 5 3,79 1,003 
Strokovna izobrazba 82 1 5 3,78 ,903 
Delovna doba (leta delovnih izkušenj) v 

turizmu 
82 1 5 3,57 1,019 

Pripravljenost za dodatna usposabljanja v 

tujini 
82 1 5 3,51 1,069 

Delovne izkušnje v tujini 82 1 5 3,35 1,082 

S pomočjo regresijske analize smo preverili, ali poslovno okolje vpliva na uspešnost agencije. 

 V tabeli Model Summary (glej Priloga 16) vidimo, da z modelom pojasnimo 10,1 % variance 

odvisne spremenljivke. Koeficienti modela pa so tudi statistično pomembni (glej Priloga 17).  
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Preglednica 28: Koeficient regresijskega modela 

Koeficienti
a 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani  

koeficienti 

Model B 

Stand. 

napaka Beta t St. značilnosti 

(Konstanta) ,339 ,909  ,373 ,710 1 

ucink_zap ,647 ,219 ,318 2,957 ,004 

a. Odvisna spremenljivka: poslovanje_tujina_V1 Skupni indikator za V1(brez v1_f-drugo) 

Ugotovimo lahko (preglednica 28), da poslovno okolje značilno vpliva na uspešnost 

poslovanja potovalnih agencij v tujini (p=0,04). Tudi beta koeficient je visok (β=0,318), kar 

pomeni, da je vpliv močan.  

Preverili smo še, katere od posameznih spremenljivk, ki merijo poslovno okolje, na uspešnost 

podjetja najbolj vplivajo.  

Preglednica 29: Vpliv spremenljivk uspešnosti zaposlenih na uspešnost podjetja (V12) 

 Beta 
St. 

značilnosti 

*Uvajanje novosti v delovni proces - inovativnost 0,3 0,007 
*Število sklenjenih poslov/opravljenih poslovnih operacij v poslovnem letu 0,289 0,009 
*Pripravljenost za dodatna usposabljanja v tujini 0,273 0,014 
*Strokovna izobrazba 0,272 0,015 
*Novo pridobljene stranke v poslovnem letu 0,256 0,022 
*Učinkovitost reševanja problemov 0,24 0,032 
*Zadovoljstvo poslovnih partnerjev 0,236 0,035 
Delovna doba (leta delovnih izkušenj) v turizmu 0,197 0,08 
Ustvarjen dobiček v poslovnem letu 0,184 0,102 
Zadovoljstvo strank 0,16 0,158 
Novo pridobljeni poslovni partnerji v poslovnem letu 0,143 0,206 
Neformalna znanja 0,11 0,33 
Pripravljenost kombinirati dela (npr. komerciala in vodenje) 0,086 0,449 
Delovne izkušnje v tujini 0,065 0,565 
Znanje tujih jezikov 0,052 0,646 
Pripravljenost potovati in/ali delati v tujini 0,013 0,908 
* spremenljivke z močnim vplivom na poslovno uspešnost agencije (β > 0,2 in Sig < 0,1) 

V preglednici 29 so z zvezdico (*) označene tiste spremenljivke, ki na poslovno uspešnost 

agencije še posebej vplivajo: uvajanje novosti v delovne procese, število sklenjenih 

poslov/opravljenih poslovnih operacij, pripravljenost za dodatno usposabljanje v tujini, 

strokovna izobrazba, novo pridobljene stranke, učinkovitost reševanje problemov, in 

zadovoljstvo poslovnih partnerjev.  
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Glede na strokovno teorijo na uspešnost poslovanja v tujini značilno vpliva inovativnost 

zaposlenih, znanje tujih jezikov in specialna turistična znanja zaposlenih. Loborčeva (2006) je 

mnenja, da med ta znanja spada tudi delo z IKT. Te tri dimenzije smo izmerili pri vprašanju 

V6, nato pa smo s pomočjo regresijske analize preverili, ali imajo vpliv na poslovno 

uspešnost. 

Preglednica 30: Vpliv spremenljivk znanj zaposlenih na uspešnost podjetja (V6) 

 Beta 
St. 

značilnosti 

Inovativnost zaposlenih 0,415 0,000 
Specialna (turistična) znanja zaposlenih 0,187 0,096 
Znanje tujih jezikov zaposlenih 0,176 0,119 

Glede na izračun regresijske analize (preglednica 30) lahko, pri stopnji tveganja 5 %, 

ugotovimo, da po mnenju anketiranih managerjev na poslovno uspešnost podjetja vpliva 

inovativnost zaposlenih – vpliv je zelo močan. V kolikor pa stopnjo tveganja povišamo na 10 

%, lahko sprejmemo sklep, da tudi specialna (turistična) znanja srednje močno vplivajo na 

poslovno uspešnost podjetja. Znanje tujih jezikov pa nima statistično značilnega vpliva 

(p>0,05). 

Poslovne mreže sestavljajo tudi različna strokovna in stanovska združenja, zveze in 

organizacije, zato smo v raziskavi kot merilo socialnega kapitala managerjev potovalnih 

agencij vzeli tudi članstvo v le-teh (priloga 18). Skoraj polovica (43 %) anketirancev je 

odgovorila, da so člani Turistično gostinske zbornice (TGZ), dobra četrtina (27,3 %) pa 

Združenja slovenskih turističnih agencij (ZTAS). Omembe vredno je še članstvo v 

Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA), v katerega je včlanjeno 12 

anketirancev (9,4 %). V ostalih organizacijah, domačih ali tujih, naše potovalne agencije, 

razen posameznih, ne sodelujejo (deleži so manjši od 5 %). Verjetno managerji v sodelovanju 

s temi organizacijami ne prepoznajo poslovnih ali konkurenčnih prednosti. Bianchijeva 

(2008) pa za avstralska proučevana podjetja pravi, da prav računajo na partnerstva in mreže 

različnih trgovinskih predstavništev, uradov za promocijo izvoza.  

Vzroki za nesodelovanje pa so lahko tudi finančni. Članstvo v teh organizacijah je plačljivo, 

to pa za marsikatero potovalno agencijo pomeni prevelik dodatni strošek. Ateljevic (2007) 

pravi, da negotovost, kot npr. razpoložljivi finančni viri, donosnost poslovanja in trendi na 

tržišču, otežuje načrtovanje prihodnosti. K tej negotovosti lahko prištejemo tudi skrb za 

tekoče stroške. Razlog za članstvo v TGZ gre iskati v racionalnosti poslovanja, tam dobijo 

managerji strokovne nasvete in informacije. TGZ pa je tudi pooblaščena za izdajo licenc in 

vodenje registra turističnih agencij in organizatorjev potovanj. V poslovni koristnosti lahko 

iščemo vzrok za članstvo tudi za ostali dve združenji. Predvidevamo, da so člani TGZ tudi 

člani ostalih združenj in organizacij in sklepamo, da 27 agencij (32 %) ni članov nobenega 

združenja ali organizacije. Rezultati so primerljivi z Ruzzierjevimi (2005, 152), saj tudi on 
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ugotavlja visok delež tistih podjetnikov, ki nimajo socialnih kontaktov v smislu sodelovanja v 

raznih organizacijah in združenjih. 

V anketi smo želeli izvedeti tudi, kdo vse je podjetnik iz osebnega kroga anketirancev (V19), 

(glej Priloga 19). Menimo, da je lahko socialno okolje v smislu družinskih članov in 

prijateljev, ki so sami podjetniki, za posameznika spodbuda za odločitev o podjetništvu. 38 

anketirancev (28,1 %) je odgovorilo, da nihče izmed naštetih (bližnji sorodniki in/ali 

prijatelji) ni manager, samostojni podjetnik ali obrtnik. Glede na število odgovorov (N = 135) 

pa lahko sklepamo, da je ostalih 44 anketirancev izbralo vsak v povprečju po tri možne 

odgovore. Med njimi pa jih kar tretjina (35,6 %) navaja, da so managerji, samostojni 

podjetniki ali obrtniki njihovi starši. Kot smo že ugotovili, so slovenske potovalne agencije 

običajno manjša podjetja. Na osnovi naštetih dejstev domnevamo, da gre pri mnogih 

potovalnih agencijah za družinska podjetja in da tudi pri potovalnih agencijah velja, da se iz 

generacije v generacijo prenese lastništvo v manj kot polovici primerov. Pri razvoju 

podjetniške kulture in vstopanja na mednarodne trge veliko vlogo igra prenos znanja. Ta je 

lahko medgeneracijski (npr. mednarodne izkušnje, management človeških virov, prisotnost na 

nekem trgu) (Johnson in Vanetti 2005) in/ali medkulturni (De Beule in Van Den Bulcke 

2009). Evans, Campbell in Stonehouse (2003, 51) pravijo, da bi naj prav interna analiza 

pomagala managerjem pri preučevanju oz. poznavanju notranjih virov (osnovnih virov in 

sredstev, kompetenc in znanj) in s tem omogočala boljše načrtovanje strategij. Pri teh korakih 

pa so pomembne osebne vezi in predvsem spodbude s strani podjetnikovih bližnjih. Glede na 

majhnost slovenskih potovalnih agencij predvidevamo, da managerji tesno sodelujejo s 

svojimi bližnjimi tudi na poslovnem področju. Podjetja so verjetno večkrat tudi lastniško ali 

kapitalsko povezana, zato je interes za sodelovanje še toliko večji. Tudi Paajanen (1999, 125) 

pravi, da v turizmu delujejo podjetja, za katera je turizem glavna dejavnost in vir prihodkov, 

obstajajo pa tudi številna druga, za katera je turizem zgolj omembe vreden dodatni vir 

zaslužka ali dopolnilna dejavnost.  

Hipotezo H3 lahko delno sprejmemo in delno zavrnemo. Uporaba sodobnih, z IKT podprtih, 

distribucijskih sistemov ne vpliva statistično značilno na uspešnost poslovanja slovenskih 

potovalnih agencij v tujini in s tem na njihovo internacionalizacijo. Kar nekaj dejavnikov 

notranjega poslovnega okolja pa statistično značilno vpliva na poslovno uspešnost slovenskih 

potovalnih agencij v tujini. Rezultati regresijske analize pa kažejo, da na uspešnost 

mednarodnega poslovanja slovenskih potovalnih agencij uvajanje novosti, posredovanje in 

prodaja lastne produkcije preko distribucijskih sistemov ter t. i. klasična poslovna sodelovanja 

s tujino (prodaja/nakup preko posrednikov, pogodbe o sodelovanju, skupna vlaganja, joint-

venture, lastništvo objektov, licenc) nimajo statistično značilnega vpliva. 
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5.3.4 Poznavanje držav 

Ob pregledu literature in oblikovanju vprašanj se je izoblikovala ideja, da preverimo, kako 

managerji slovenskih potovalnih agencij ocenjujejo posamezne turistične destinacije z vidika 

poslovnega sodelovanja (preglednica 31). V vprašalniku so morali managerji potovalnih 

agencij razvrstiti destinacije glede na določeno karakteristiko. V vprašalniku so destinacije 

razvrščali na lestvici od 1 – najuspešnejše in 6 – najmanj uspešno. Zaradi lažje predstave smo 

odgovore spremenili tako, da je sedaj 1 najmanj uspešno, 6 pa najbolj uspešno. Višja srednja 

ocena torej pomeni tudi uspešnejše poslovno sodelovanje.  

Preglednica 31: Ocena destinacij s parametri poslovnega sodelovanja 

 

Slovenija 

Bivše 

jugoslo-

vanske 

republike 

Ostale 

sosednje 

države 

Države 

EU 
Rusija 

Ostale 

države 

Poslovno sodelovanje 4,55 4,13 3,99 3,60 2,30 2,39 
Poznavanje kulture 5,72 4,58 3,64 3,23 1,92 1,92 
Poznavanje političnih razmer 5,71 4,38 3,67 3,44 2,08 1,73 
Poznavanje gospodarskih 

razmer 
5,94 4,28 3,87 3,49 1,73 1,69 

Poznavanje zakonodaje 5,95 4,15 3,73 3,65 1,83 1,68 
Število poslovnih partnerjev 5,15 4,14 3,73 3,85 2,10 2,03 
Vir poslovnih informacij 5,24 4,24 3,90 3,87 2,01 1,72 
Vir poslovnih novitet 4,27 4,17 4,18 4,17 2,35 1,87 
Zanesljivost poslovnega 

sodelovanja 
4,76 3,94 4,31 3,92 2,15 1,92 

Pripravljenost managerjev za 

poslovno sodelovanje 
4,63 4,35 3,96 4,01 2,15 1,90 

Za vsako destinacijo posebej smo sešteli vse spremenljivke in dobili skupno povprečje za 

vsako od njih (preglednica 32).  

Preglednica 32: Povprečje spremenljivk po destinacijah 

Opisne statistike 

 
N min max 

Srednja 

vredost 

Stand. 

odklon 

Slovenija 78 3,10 6,00 5,19 ,77867 
Bivs_jug_rep 78 2,50 5,20 4,24 ,66380 
Ostale_sos_drzave 78 2,70 4,90 3,90 ,49214 
Drzave_EU 78 2,00 5,00 3,72 ,57684 
Rusija 78 1,00 5,00 2,07 ,85503 
Ost_drzave 78 1,00 5,00 1,89 ,65254 
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Managerji, ki so ocenjevali posamezne destinacije so kot destinacijo, ki jo najbolje poznajo, 

ocenili Slovenijo. Sledijo bivše jugoslovanske republike (4,24), ostale sosednje države (3,9), 

države EU (3,72), Rusija (2,07) in ostale države (1,89). Izrazito slabo poznavanje se pokaže 

pri Rusiji in ostalih državah. 

Z dobljenimi rezultati lahko dodatno osvetlimo vse tri zastavljene hipoteze. Managerji 

slovenskih potovalnih agencij dajejo pri poslovanju prednost domačemu poslovnemu okolju, 

saj je Slovenija skoraj v vseh karakteristikah uvrščena z naskokom na prvo mesto. Zanimivo 

je, da managerji na drugo mesto po pomembnosti oz. poznavanju uvrščajo bivše 

jugoslovanske republike. Glede na to, da so managerji v povprečju predstavniki srednje 

generacije in da imajo v povprečju okoli 20 let delovnih izkušenj, se ta navezava na bivšo 

skupno državo zdi precej nerazumljiva. Edino pri zanesljivosti poslovanja managerji v 

povprečju na drugo mesto postavljajo ostale sosednje dežele (Italija, Avstrija, Madžarska). Pri 

oceni, katere destinacije so najpomembnejši vir poslovnih novitet, pa so rezultati za sosednje 

dežele, bivše jugoslovanske republike in ostale države EU najbolj izenačeni in se tudi najbolj 

približajo rezultatu za Slovenijo. 

5.4 Razprava 

Z izvedbo raziskave o internacionalizaciji poslovanja slovenskih potovalnih agencij smo 

dobili vpogled v delo tega segmenta turističnega gospodarstva. A tudi znotraj tega segmenta 

turizma (potovalne agencije) velja upoštevati opozorilo Bauma (2007), da obstaja velika 

nevarnost nekritičnega posploševanja dejstev znotraj tako heterogenega področja, kot je 

turizem. 

5.4.1 Ključne ugotovitve 

Značilnosti vzorca so pokazale, da se slovenske potovalne agencije po osnovnih populacijskih 

parametrih večinoma ne razlikujejo od značilnosti malih in srednje velikih podjetij, ki so jih 

zaznali v drugih raziskavah (Ruzzier 2005; Pansiri 2008), o zelo podobnih značilnostih 

vzorcev pa poročajo tudi Loborčeva (2006) ter Kribel in Bojnec (2007). Managerji slovenskih 

potovalnih agencij so sorazmerno mladi. Razlogov za to je verjetno več, navajamo dva najbolj 

verjetna. Večina potovalnih agencij je nastala v času po spremembi slovenskega 

družbenopolitičnega in gospodarskega sistema, torej v zadnjih dvajsetih letih. Naša 

zakonodaja (ZSRT) zahteva, da potovalne agencije vodijo ljudje, ki imajo najmanj višješolsko 

izobrazbo. Predvidevamo tudi, da je med potovalnimi agencijami veliko družinskih podjetij in 

samostojnih podjetnikov, kjer mlajši družinski člani nadaljujejo delo staršev in izpolnjujejo 

pogoje, ki jih za vodenje potovalne agencije predvideva ZSRT.   

Internacionaliziranost poslovanja slovenskih potovalnih agencij je bila pričakovana predvsem 

zaradi geopolitičnih vzrokov, izvirajočih iz velikosti in lege matične države. V glavnem se 
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slovenske potovalne agencije ukvarjajo z organizacijo in izvedbo potovanj slovenskih turistov 

v tujino, kar je primerljivo s podatki iz literature (Bieger 2005; Page 2003; Imanishi 2007). 

Da gre za neke vrste internacionaliziranost kot posledico dejavnikov »potiska«, sklepamo iz 

podatkov o poslovnem sodelovanju s tujimi partnerji. Prevladujejo namreč tisti, brez katerih 

pavšalnih potovanj praktično ni moč pripraviti (hotelirji, gostinci, prevozniki). Visok delež 

sodelovanja bi verjetno dosegle tudi turistične zanimivosti in atrakcije, ki pa smo jih kot 

običajno glavni motiv in vzrok za potovanja izpustili iz ankete. Turistične zanimivosti in 

atrakcije so namreč vezane na določen prostor in v kolikor jih turisti želijo videti in doživeti, 

se morajo odpraviti na potovanje (Page in Connell 2006). Sodelovanja z drugimi poslovnimi 

partnerji, npr. incoming agencijami in vodniki, je zanemarljivo malo.  

Več duha internacionaliziranosti poslovanja lahko zasledimo pri tistih 30 % agencij, ki več 

kot polovico svojih poslov s tujino opravijo z outgoing agencijami. Te agencije iščejo 

priložnosti na tujih trgih prodajati slovenske turistične storitve in v našo državo pripeljati tuje 

turiste. V tem lahko prepoznamo torej prve stopnje internacionalizacije po klasičnih teorijah 

(Johnson in Vanetti 2005; Quer, Claver in Andreu 2007; Hall in Coles 2008).  

Da so slovenske potovalne agencije internacionalizirane zgolj v toliko, kot nujno potrebujejo 

za opravljanje osnovne dejavnosti, potrjujeta še dva podatka. Med vsemi danimi možnostmi 

sodelovanja s tujino je velika večina potovalnih agentov izbrala le dve – nakup/prodajo 

turističnih storitev in pogodbe o poslovnem sodelovanju. Nobena druga oblika poslovnega 

sodelovanja, ki pomeni naslednje korake internacionalizacije (Hjalager 2007), ni statistično 

značilna za naše potovalne agencije.  

Zadnji podatek iz tega sklopa pa se nanaša na rezultate o poreklu (izvornih regijah) tujih 

gostov. Razmeroma majhen delež tujih turistov, ki jih agencije pripeljejo v Slovenijo, se 

sklada tudi s podatki o poznavanju destinacij. Managerji slovenskih potovalnih agencij v vseh 

pogledih najbolj zaupajo matični državi. Večina v Slovenijo pripeljanih turistov pa je iz držav 

EU. Naklonjenost EU in evropsko usmerjenost kaže še nekaj parametrov o poznavanju 

destinacij (npr. vir poslovnih novitet). Zanimiv pa je razkorak med razmeroma redkimi 

prihodi turistov iz bivših jugoslovanskih republik in velikim managerskim poslovnim 

zaupanjem do teh dežel (pri poznavanju destinacij uvrščene na drugo mesto). Prav tako 

razmeroma malo turistov v Slovenijo v organizaciji naših potovalnih agencij pripotuje iz 

ostalih sosednih držav, a hkrati so le-te po kazalcih zaupanja na tretjem mestu. Verjetne 

razloge za tak razkorak lahko iščemo v dveh smereh. Prebivalci bivših jugoslovanskih 

republik si zaradi ekonomske šibkosti težje privoščijo (organizirana) potovanja. Za te 

državljane kot tudi za turiste iz sosednjih dežel pa verjetno velja tudi, da si potovanja v 

Slovenijo organizirajo sami, brez slovenskih posrednikov. Šibko je tudi poslovno sodelovanje 

z ostalimi sosednjimi deželami, naše potovalne agencije pa poslovno ne segajo niti na novo 

razvijajoče se trge (npr. Rusija). O teh destinacijah imajo, sodeč po kazalcih, slovenske 

potovalne agencije tudi sicer zelo zadržano mnenje.  
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Čeprav smo pričakovali, takšno enostransko usmeritev poslovanja slovenskih potovalnih 

agencij, nas tako močno enostranski rezultati vseeno presenečajo. V primerjavi s podobnimi 

podatki (Ruzzier 2005) in glede na to, da vendar po naravi dela morajo poslovati s tujino, smo 

pričakovali večjo razpršenost rezultatov.  

Podatki govorijo v dobro naši dilemi, ali smo z vprašanji zajeli dovolj stopenj 

internacionalizacije. Menimo, da z nadaljevanjem raziskovanja v smeri višjih in 

kompleksnejših oblik mednarodne usmerjenosti potovalnih agencij ne bi dobili drugačnih 

rezultatov.  

Socialni in človeški kapital managerjev slovenskih potovalnih agencij je pričakovano 

statistično značilen in pozitivno vpliva na internacionalizacijo. V ospredje so managerji 

postavili predvsem svoje osebne lastnosti in poklicne kompetence. Upoštevati moramo tudi 

podatek, da na anketo niso odgovarjali samo managerji ali vodje poslovalnic kot samostojnih 

enot, pač pa v dobri četrtini primerov (28 %) tudi drugi zaposleni, ki vlogo in delo 

managerjev ocenjujejo subjektivno oz. z vidika podrejenih. Zanimivo je, da se kot 

najpomembnejše  izkažejo inovativnost in različna znanja (tujih jezikov, delo z IKT) 

(M=4,57–4,29). V teoretičnem delu smo navedli kar nekaj avtorjev, ki inovativnost prav tako 

postavljajo v ospredje (Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen 2007), poudarjajo vlogo različnih 

znanj, npr. tujih jezikov (Quer, Claver in Andreu 2007) ali  npr. drugih kultur (Imm Ng, Lee 

in Soutar 2007). O pomenu znanja govorita tudi Runyan in Droge (2008), ko pravita, da so 

posli prepredeni s pravili in zakoni in da imajo mali trgovci večkrat težave s poznavanjem čim 

več le-teh. Anketiranci so človeški kapital po pomembnosti (M=4,28–4,01) uvrstili pred 

poslovno okolje oz. družbeni kapital, kar je razumljivo, saj je dejavnost potovalnih agencij 

izrazito storitveno naravnana. V naslednji rang pomembnosti pa so uvrstili poslovno okolje s 

poslovnimi kontakti in mrežami, poslovne izkušnje ter obstoječo konkurenco. To so, po 

mnenju različnih avtorjev (De Beule in Van Den Bulcke 2009; Purcell in Nicholas 2001), 

ključne zadeve za nadaljnje korake internacionalizacije.  

Pogledamo lahko tudi, katere so vzporednice osnovnih lastnosti vzorca in rezultatov 

regresijske analize. Med anketiranimi prevladujejo relativno mladi, a dokaj izobraženi 

managerji, ki v povprečju na poslovnih poteh preživijo mesec dni in ki so tudi glede na 

delovno dobo večinoma na višku svoje ustvarjalnosti. Zanimivo, da največjo pomembnost 

pripisujejo lastnim sposobnostim in znanjem. Glede na to, da svojo kariero ustvarjajo v letih 

samostojne Slovenije in da je bistvo poslovanja slovenskih potovalnih agencij povezano s 

tujino, bi vendarle pričakovali, da bodo večjo pomembnost pripisovali različnim oblikam 

poslovnega sodelovanja s tujino in različnimi domačimi strokovnimi organizacijami in 

storitvami, ki jih le-te nudijo (STO, sejmi, predstavništva). Tudi pri tujih partnerjih, poleg 

svojih izkušenj z njimi, najbolj cenijo znanja in osebnostne lastnosti.  

Pri hipotezi H3 smo imeli največ pomislekov, kateri parametri bodo najbolje pokazali stanje 

notranjega poslovnega okolja potovalnih agencij kot storitvene dejavnosti, hkrati pa z 
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vprašanji ne bomo posegli preveč v zasebnost poslovnih ali osebnih podatkov. Glede na 

posebnosti storitev (neotipljivost, minljivost, neločljivost proizvodnje in potrošnje) je 

poslovno okolje potovalnih agencij kot storitvene dejavnosti prav tako specifično. Vedno več 

je razprav o vplivu sodobnih tehnologij na vsebino in predvsem na način poslovanja, zato smo 

se odločili, da poslovno okolje izmerimo glede na ta dejstva. Notranje poslovno okolje 

potovalnih agencij predstavljajo v bistvu  tudi zaposleni in osebe, s katerimi stopajo v 

poslovne kontakte. 

Glede na to, da smo v literaturi (Buhalis in Licata 2002; Lewis, Semeijn in Talalayevsky 

1998, Loborec 2006, Kribel in Bojnec 2007) zasledili veliko razprav na temo prihodnosti 

potovalnih agencij v zvezi z uporabo sodobne IKT, o vlogi, ki naj bi jo agencije kot 

posredniki dobile v času  informacijske družbe, smo najprej preverili, kako se novih 

tehnologij poslužujejo naši potovalni agenti. Večina potovalnih agencij ima svojo spletno 

stran. Od anketiranih agencij pa vsaka v povprečju uporablja 2,7 navedenih globalnih 

distribucijskih sistemov za nakup in posredovanje storitev drugih potovalnih agencij in v 

povprečju manj kot ena agencija za promocijo in prodajo lastnih storitev. Posamezni 

anketiranci so navedli še 25 drugih distribucijskih sistemov oz. načinov, ki jih uporabljajo pri 

svojem delu. Preseneča nas razmeroma velika razpršenost in dejstvo, da tudi med 

distribucijskimi sistemi prevladujejo slovenski ponudniki.  

V mejah pričakovanega pa so rezultati glede inovativnosti, sodelovanja v različnih 

organizacijah in združenjih ter sorodstvene in prijateljske managerske mreže. Nizko stopnjo 

sodelovanja v strokovnih združenjih in organizacijah lahko primerjamo s pravzaprav 

negativnim (M=2,80–3,20 in t=-1,497–1,583) odnosom managerjev do pomena sodelovanja z 

neturističnimi gospodarskimi subjekti, na turističnih sejmih in borzah, pri mednarodnih 

promocijskih akcijah STO, s slovenskimi predstavništvi v tujini itd. (V6). Rezultate vprašanja 

o sorodstvenih in prijateljskih managerskih krogih prav tako lahko primerjamo z zaznavanjem 

pomembnosti posameznih kazalcev vpliva na poslovno uspešnost potovalnih agencij. 

Managerji so v ospredje postavili lastna znanja in spretnosti in domnevamo lahko, da osnove 

za takšno zaznavanje izvirajo iz razmeroma razvite socialne mreže posameznikov (manj kot 

tretjina med svojimi bližnjimi sorodniki in prijatelji nima niti enega podjetnika). 

Na osnovi danih rezultatov ugotavljamo, da bi managerji potovalnih agencij za uspešnejšo 

internacionalizacijo morali izpeljati nekaj ukrepov in delno spremeniti svoje obnašanje ter 

odnos do mednarodnega poslovanja. Vsekakor bi bilo potrebno dati večji poudarek oz. pomen 

domačemu poslovnemu okolju. Sodelovanje z določenimi strokovnimi podpornimi 

organizacijami lahko okrepi pozicije potovalnih agencij, vzpostavi nove kontakte ali 

strokovno svetuje pri nadaljnjih korakih. To je pomembno tudi z vidika majhnosti potovalnih 

agencij, saj v večini dela do pet oseb. Če na slovenske potovalne agencije pogledamo z vidika 

teorije poslovnih mrež, lahko ugotovimo, da imajo managerji te razmeroma slabo razvite. 

Zaznati je visoko stopnjo odsotnosti medsebojnega oz. mrežnega povezovanja. Rezultati 
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raziskave kažejo, da managerji sicer v povprečju močno sodelujejo s slovenskimi poslovnimi 

partnerji in med seboj, hkrati pa ni zaznati potrebe po širšem povezovanju, npr. s strokovnimi 

organizacijami. Prav tako zgleda njihovo poslovanje izrazito ozko usmerjeno in ne kaže 

znakov razpršenosti v smislu uporabe več različnih poslovnih virov (npr. distribucijskih 

sistemov). Sklepamo, da so njihove poslovne mreže relativno majhne ter prostorsko in 

socialno omejene. Kot predvidevajo mrežni modeli internacionalizacije, bi lahko managerji 

slovenskih potovalnih agencij sami ustvarili poslovne mreže na domačem teritoriju in jih nato 

širili na tuje trge, predvsem tistih bližnjih destinacij, za katere trdijo, da jih najbolje poznajo. 

Glede na podatke o znanju in izkušnjah pa bi se lahko vključili v obstoječe mednarodne 

turistične poslovne mreže, za katere smo iz literature razbrali, da že množično obstajajo. V 

tujini so take poslovne mreže že utečene in prav na področju turistične posredniške dejavnosti 

prav uspešno delujejo. Da bi managerji to dosegli, bodo morali predvsem dajati večji pomen 

poslovnemu okolju, imeti višjo stopnjo zaupanja v tuje poslovne partnerje ter se zavzemati za 

tesnejše sodelovanje s strokovnimi organizacijami. 

Tudi z vidika eklektične paradigme lahko ocenimo, da slovenske potovalne agencije 

zadostujejo vsem trem kriterijem za uspešno internacionalizacijo. Večino kapitala potovalnih 

agencij predstavlja intelektualno premoženje, znanje in izkušnje. Skupaj z izraženo 

inovativnostjo ter tudi ustrezno tehnološko opremo (predvsem IKT) imajo dobro osnovo za 

vstop na mednarodno tržišče. Glede na majhnost in izraženo povezanost oz. zaupanje 

poslovnim partnerjem v Sloveniji lahko strnemo, da bi lahko slovenske potovalne agencije 

vzpostavile učinkovito verigo oz. mrežo dejavnosti tudi na tujih trgih v smislu trženja naših 

turističnih produktov in tudi opravljanja storitev za tuja podjetja. Tretjo komponento 

eklektične paradigme lahko razumemo kot geografsko lego potovalnih agencij v dveh 

pogledih. Strateško pomembna  geografska lega Slovenije se kaže tudi na področju turizma, 

saj se na našem ozemlju križajo številne poti, samo ozemlje pa nudi obilico raznolikosti, ki so 

lahko osnova razvoja turizma. Z vidika poslovanja potovalnih agencij kot sodobnih 

posrednikov pa srednjeevropska lega pomeni časovno in kulturno usklajenost s svetovno 

najpomembnejšim turističnim tržiščem Evrope.  

5.4.2 Profil slovenskih potovalnih agencij 

Na osnovi teoretičnih dejstev in spoznanj empirične analize smo oblikovali profil slovenske 

potovalne agencije. Potovalna agencija je praviloma mikro ali majhno podjetje (do 10 

zaposlenih) v zasebni lasti, kjer lastnik opravlja tudi posle managerja. Osnovni dejavnosti sta 

organiziranje (pretežno skupinskih) potovanj, v katera so vključene storitve domačih in/ali 

tujih ponudnikov storitev ter posredništvo in prodaja počitnic in individualnih potovanj večjih 

organizatorjev potovanj. Večina potovalnih agencij deluje na eni sami lokaciji, kjer opravljajo 

tako posle organizatorja potovanj kot turističnega agenta. 
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Za slovenske potovalne agencije je značilno omejeno poslovanje s tujino, saj smo z različnimi 

statističnimi kazalci dokazali, da večina v tujini zgolj najema storitve, vezane na destinacijo 

(nočitve, lokalni prevozi) in da jih polovica direktno s tujino posluje v obsegu 10–20 % vseh 

njihovih poslov. Iz tega sklepamo, da ostale posle opravijo med seboj oz. zakupe opravijo pri 

t. i. branžnih liderjih v domovini. Slovenske potovalne agencije so tudi razmeroma 

samozadostne v smislu nesodelovanja z različnimi strokovnimi inštitucijami. 

Večina slovenskih potovalnih agencij se oklepa t. i. klasičnih agentskih poslov, organizacije 

in izvedbe pavšalnih potovanj ter posredništva pri najemanju ali uporabi turističnih storitev.  

Pri poslovanju s tujino še vedno najbolj zaupajo kulturno najbližjim deželam, v glavnem so to 

bivše jugoslovanske republike. Le pri iskanju idej oz.. kot vir poslovnih novitet so države EU 

enako pomembne kot matična država in države bivše skupne domovine. 

V Sloveniji deluje tudi nekaj (5–8) večjih potovalnih agencij, ki v svoji strukturi in načinu 

poslovanja ohranjajo običajno delitev na organizatorje potovanj in turistične agencije. Te 

potovalne agencije imajo večje število zaposlenih (30–50) in jasno strukturiran način 

poslovanja. Običajno imajo organizacijsko samostojen oddelek priprave in izvedbe potovanj 

ter mrežo lastnih turističnih agencij v različnih krajih. Nekatere večje potovalne agencije 

imajo tudi svoja predstavništva v tujini. Domnevamo, da velike potovalne agencije opravljajo 

tudi posredniške posle za manjše potovalne agencije, oz. da slednje pri večjih kupujejo 

posamezne storitve, jih vključujejo v lastne turistične pakete ali pa zgolj delujejo kot njihovi 

posredniki (agenti). 

Iz podatkov, ki so nam na razpolago, je razvidno, da sta v naši anketi sodelovali dve večji 

potovalni agenciji. Zaradi razvejanosti in raznolikosti poslov bi velike potovalne agencije 

lahko imenovali tudi potovalni servisi. 
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6 ZAKLJUČEK 

6.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave 

Na osnovi proučene literature in empirične raziskave lahko oblikujemo nekaj različnih 

ugotovitev. 

Področje poslovanja potovalnih agencij je v strokovni literaturi slabo obdelano. Samostojnih 

raziskav o potovalnih agencijah je zelo malo, so pa turistične agencije, organizatorji potovanj, 

potovalni agenti ipd. pogosteje omenjeni v raziskavah o turističnem gospodarstvu. S prvo 

oviro smo se torej soočili že ob poimenovanju predmeta naše raziskave. Na osnovi zbranih 

podatkov in glede na obseg raziskave smo se odločili za uporabo pojma potovalna agencija. Z 

vidika stroke je vrednost naloge v tem, da smo strnili večino pogledov na poslovanje 

turističnih agencij in organizatorjev potovanj ter oblikovali teoretično izhodišče za uporabo 

pojma potovalna agencija. Opredelitev in vsebino teh pojmov ter ostala spoznanja o 

potovalnih agencijah že tudi sama s pridom uporabljam pri svojem pedagoškem delu, 

izobraževanju dijakov in študentov na področju turizma in gostinstva. Za razliko od 

potovalnih agencij pa je področje internacionalizacije MSP zanimivo za strokovno javnost in 

zato obstaja veliko strokovne literature. V raziskavi smo poskušali izluščiti tiste ugotovitve, ki 

se nanašajo predvsem na internacionalizacijo MSP s področja storitvene dejavnosti, še 

posebej turizma. Tudi na področju turizma strokovnjaki svetujejo postopno vstopanje v 

mednarodno poslovanje, od najbolj običajnih in osnovnih načinov (nakupovanje in prodaja) 

do vedno bolj managersko in kapitalsko zahtevnih. Številna opozorila se nanašajo na 

upoštevanje različnih dejavnikov poslovnega okolja, človeškega, socialnega in družbenega 

kapitala, kulturne in geografske distance ter časa vstopanja na tuje trge. Za strokovno javnost 

s področja potovalnih agencij lahko ta teoretični pregled postopkov in načinov 

internacionalizacije pomeni osnovo oz. pomoč pri odločanju o razvoju MSTP. Strokovna 

literatura navaja določeno »podhranjenost« managerjev MSP v smislu informacij in znanja, 

kajti ne morejo si privoščiti, da bi vsa področja poslovanja svojih podjetij učinkovito 

kadrovsko in strokovno pokrili (npr. MSP nimajo lastnih pravnih ali kadrovskih oddelkov, 

zaposleni opravljajo naloge z različnih področij). Enako je tudi z izobraževanjem in s 

seznanjanjem z novostmi. Nalogo vidimo torej tudi kot strnjen pregled teoretični izhodišč za 

internacionalizacijo MSTP in pomoč managerjem pri odločanju. 

Z našo raziskavo smo preverili, kako ti dejavniki internacionalizacije delujejo na razmeroma 

majhnem slovenskem turističnem trgu. V Sloveniji deluje relativno majhno število potovalnih 

agencij (okoli 370), a njihova gostota glede na število prebivalstva presega podobna razmerja 

v drugi državah. Hkrati so se potovalne agencije v obdobju pospešenega informacijsko 

tehnološkega razvoja kot klasični posredniki med izvajalci storitev in turisti znašle pred 

vprašanjem kako naprej. Ali bo njihova posredniška dejavnost izumrla ali se bodo s 

potrebnim prestrukturiranjem obdržale na tržišču? Raziskava je pokazala, da so slovenske 
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potovalne agencije od ustanovitve naprej sicer primorane poslovati s tujimi trgi, a da je to 

poslovanje omejeno na, za njihov obstoj, najbolj nujno potrebne operacije (zagotavljanje 

prenočitvenih in gostinskih storitev ter mednarodnih prevozov, predvsem letalskih). Še vedno 

pa najraje poslujejo z domačimi poslovnimi partnerji, ki jim hkrati tudi, mnogo bolj kot tujim, 

zaupajo. Statistično značilno managerji v ospredje postavljajo znanja in spretnosti (vseh 

zaposlenih), skupaj s podatki o razmeroma mladi in izobraženi populaciji, ki obvlada tudi več 

tujih jezikov, pa lahko trdimo, da imajo slovenske potovalne agencije veliko možnosti za 

delovanje na mednarodnem tržišču in s tem pogoje za nadaljnje korake internacionalizacije. 

Kot velika ovira na tej poti pa se kaže neke vrste skepsa do tujega poslovnega okolja in 

domačih strokovnih inštitucij. Tudi pri uporabi sodobne IKT ne izstopajo iz povprečja, čeprav 

to opremo imajo. Tudi pri tujih poslovnih partnerjih najbolj cenijo osebna znanja in 

sposobnosti, na sodelovanje pa ima večji pozitivni vpliv tudi mentaliteta poslovnih partnerjev 

in lastno poznavanje določenih destinacij oz. predhodni stiki z njimi. Ob primerjavi rezultatov 

naše raziskave z izsledki strokovne literature lahko ugotovimo, da so slovenske potovalne 

agencije večinoma na prvi stopnji klasične večstopenjske internacionaliziranosti, saj s tujino 

opravljajo zgolj za obstoj nujno potrebne posle. Podatki raziskave pa kažejo, da potovalne 

agencije imajo človeški in socialni potencial, da bi lahko vstopile v nadaljnje korake 

internacionalizacije. S svojim znanjem in izkušnjami ter kadrovskim potencialom, s katerim 

razpolagajo, bi lahko določene storitve opravljali za tuje trge. Tako najdemo odgovor tudi na 

močno izpostavljeno dilemo razvoja, vloge in potrebe po potovalnih agencijah kot klasičnih 

posrednikih v turizmu. Slovenske potovalne agencije lahko s pomočjo sodobne IKT celo 

prevzamejo vlogo posrednika za tuje turistične trge in turiste. Geografska oz. prostorska 

oddaljenost namreč pri sodobnih posrednikih ne igra več praktično nobene vloge. 

Na osnovi podatkov iz raziskave lahko povzamemo, da imajo slovenske potovalne agencije 

velik potencial in dobre možnosti za internacionalizacijo. Manjkajo očitno določene 

spodbude, ki bi agencijam pomagale narediti nadaljnje korake. V raziskavi smo se 

osredotočili zgolj na socialni kapital in poslovno okolje potovalnih agencij, na proces 

internacionalizacije pa vplivajo tudi številni drugi, predvsem ekonomski in pravni dejavniki. 

Ne glede na to pa raziskava pomeni dokaj celovit pregled slovenskih potovalnih agencij z 

vidika internacionalizacije njihovega poslovanja. V preteklosti so se slovenski strokovnjaki 

ukvarjali predvsem z dilemami o vplivu sodobne IKT na razvoj dejavnosti potovalnih agencij. 

V naši raziskavi pa smo preverili stanje na področju internacionalizacije ter ocenili vlogo in 

pomen človeškega in socialnega kapitala managerjev ter notranjega poslovnega okolja 

slovenskih potovalnih agencij. Za slovenske potovalne agencije je poslovanje na mednarodnih 

tržiščih temelj in razlog njihovega dela in obstoja. Za boljše poslovne rezultate pa se bodo 

managerji potovalnih agencij morali soočiti z izzivi, ki jih prinaša internacionalizacija in 

globalizacija poslovanja MSP. V svoje poslovanje bodo morali vpeljati novosti na področju 

vsebine in tehnologije dela ter delovnih procesov, ki bodo potovalnim agencijam omogočile 

širitev dejavnosti na tuje trge in s tem povečati obseg poslovanja in rast podjetij. Naša 
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raziskava pomeni pregled stanja, hkrati pa daje precej teoretičnih izhodišč za razvoj 

internacionalizacije slovenskih potovalnih agencij, pa tudi ostalih MSP. 

V celoti gledano je prispevek pričujoče naloge k stroki in znanosti v pregledu in ureditvi 

teoretičnih izhodišč s področja poslovanja potovalnih agencij ter internacionalizacije MSTP. 

Na osnov le-teh smo izdelali anketni vprašalnik, izvedli anketo in pridobili primarnih podatke. 

V empiričnem delu naloge smo pridobljene podatke statistično obdelali in izvedli 

kvantitativno raziskavo na osnovi teh podatkov. 

6.2 Omejitve raziskave  

Raziskava je ena redkih, ki je v celoti posvečena samo dejavnosti potovalnih agencij. To 

področje je v Sloveniji zelo slabo raziskano. Kot smo že v uvodu povedali, smo v literaturi 

zasledili le nekaj člankov, ki so strokovno obdelovali zgolj tematiko potovalnih agencij, prav 

tako pa je malo zanimanja strokovne javnosti posvečeno internacionalizaciji turizma ali širše, 

storitvene dejavnosti. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo se zato lahko le deloma 

oprli na podobna vprašanja iz (večinoma tuje) literature. Večino anketnih vprašanj smo 

oblikovali s posrednim sklepanjem oz. prirejanjem vprašanj iz raziskav z drugih področij.  

Glavne omejitve raziskave se nanašajo na zbiranje podatkov. Specifičnost dejavnosti 

potovalnih agencij je način ustvarjanja zaslužka. Zaradi posredniške vloge večino dohodkov 

ustvarijo s provizijami, ki jih dobijo od izvajalcev storitev, oz. jih v obliki marže zaračunajo 

potrošnikom. Iz podatkov o finančnem poslovanju je relativno enostavno sklepati, kakšne 

cene dosegajo potovalne agencije pri dobaviteljih. Skupaj z dejstvom, da potovalne agencije 

poslujejo razpršeno v različnih krajih (le v večjih mestih deluje več potovalnih agencij) pa bi 

bilo, kljub anonimnosti ankete, relativno lahko ugotoviti, kdo je odgovarjal na anketo. V 

trenutni situaciji gospodarske krize, ko se posamezne potovalne agencije srečujejo z resnim 

problemom obstoja, so predstavniki agencij, s katerimi smo se pogovarjali v času priprave 

raziskave, izrazili veliko skepso in strah, da bi iz ankete lahko povzeli njihove poslovne 

podatke. To je tudi eden od razlogov, da smo se odločili anketirati celotno populacijo 

slovenskih potovalnih agencij, kar sicer ni običajno v tovrstnih raziskavah. Eden od ciljev 

naloge je namreč tudi čim bolj korektna izpeljava raziskave. 

Občutljivost oz. skrb za varovanje zasebnosti smo zaznali tudi pri osebnih podatkih. Le-te 

smo poskušali izbrati zelo skrbno in smo nekatere običajne podatke, npr. spol anketirancev, 

izpustili. Omejili smo se na podatke, za katere smo menili, da lahko ključno vplivajo na 

mednarodno orientiranost potovalnih agencij. V raziskavi pa se je vendarle pokazalo, da bi za 

natančnejšo analizo morali pridobiti še kakšne osebne in poslovne podatke (npr. lastništvo 

agencij, obseg poslovanja v preteklem letu). 
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Na osnovi neformalnih razgovorov pred začetkom raziskave smo sklepali, da veliko 

anketirancev ne bo želelo odgovarjati. To dejstvo se je potrdilo v prvih dveh tednih 

anketiranja. Veliko tistih, ki smo jih poklicali po telefonu in prosili, da odgovorijo na anketo, 

je povedalo, da so v časovni stiski. Zaradi tega dejstva smo zadovoljni, da smo upoštevali še 

eno omejitev, dolžino ankete. 

Med slovenskimi potovalnimi agencijami prevladujejo mikro in majhna podjetja in okoli pet 

večjih (Ahčin 2009). Domnevamo, da bi s proučevanjem poslovanja teh večjih turističnih 

podjetij prišli do drugačnih rezultatov. Ta pa vendar ne poslujejo samo kot potovalne 

agencije, ampak se ukvarjajo še z drugimi s turizmom povezanimi dejavnostmi. 

Kot omejitev lahko razumemo tudi čas (november in december), ko smo izvajali anketo. Na 

eni strani je zimsko obdobje čas, ko ljudje manj potujejo, zato je poslovanje potovalnih 

agencij  zelo umirjeno, marsikje se verjetno srečujejo celo z likvidnostnimi težavami. V tem 

obdobju pa se pripravljajo novi turistični paketi oz. pomladanska, poletna in jesenska ponudba 

turističnih produktov. Glede na gospodarsko krizo, ki je leta 2010 zajela našo državo in ki na 

turistično dejavnost deluje z nekoliko časovnega zamika, smo lahko pričakovali tudi bolj 

zadržane oz. celo pesimistične odgovore. Žal pa nimamo mehanizma, s katerim bi lahko 

ugotavljali tovrstne vplive. 

Iz danih podatkov bi lahko z različnimi statističnimi metodami (npr. multivariatno in 

regresijsko analizo) primerjali še nekaj parametrov, a smo se predvsem zaradi obsega naloge 

odločili izvesti in predstaviti tiste, za katere menimo, da odločilno vplivajo na mednarodno 

usmeritev agencij in delovanje managerjev.  

6.3 Predlogi možne uporabe rezultatov raziskave 

Z rezultati raziskave bi bilo v prvi vrsti potrebno seznaniti udeležence – anketirance. Na njih 

naj bi rezultati delovali kot spodbuda v iskanju rešitev in strateških usmeritev v prihodnosti. V 

času nastajanja te raziskave se svet srečuje z eno največjih gospodarskih kriz, ki se močno 

odraža tudi v turističnem gospodarstvu. Zaradi osnovnih značilnosti turističnih produktov in 

položaja turističnih storitev na lestvici človekovih potreb se učinki krize v turizmu kažejo s 

časovnim zamikom. Hkrati pa so tudi psihološki učinki krize tisti, ki zmanjšujejo željo ljudi 

po potovanjih. K vzrokom za zaskrbljenost glede turističnega poslovanja lahko pridamo še 

druge aktualne svetovne razmere kot so politična nestabilnost posameznih destinacij in vedno 

bolj nepredvidljive podnebne razmere oz. vremensko dogajanje. Našteta dejstva se že 

odražajo na potovalnih in nakupnih navadah potrošnikov. Na eni strani se slovenski turisti 

manj odločajo za potovanja, oziroma so ta krajša  in cenejša. Zaradi uporabe svetovnega 

spleta in IKT se vedno več slovenskih potrošnikov odloča za direktno pot nakupa in 

posredniške vloge potovalnih agencij ne potrebuje več tako močno. Na drugi strani pa se 

spreminjajo tudi potovalne navade drugih narodov. Vedno več je povpraševanja po 
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destinacijah, dostopnih s cestnim ali železniškim prometom. Potovalne navade evropskih 

turistov se spreminjajo tudi v časovnem smislu, namesto daljših počitnic si raje privoščijo več 

kratkih, v različnih letnih časih. Za te turiste so nedvomno zanimive tudi destinacije na 

Balkanu in ob Jadranski obali. Glede na rezultate raziskave, da managerji naših potovalnih 

agencij poleg slovenskim najbolj zaupajo poslovnim partnerjem na ozemlju bivše Jugoslavije, 

jih najbolje poznajo ter imajo najbolj pozitivno mnenje ravno o njih, vidimo veliko poslovno 

priložnost naših potovalnih agencij ravno tukaj. Nenazadnje ta model mednarodnega 

poslovanja že poznajo v drugih gospodarskih panogah, pa tudi v turizmu. Letalski prevoznik 

Adria Airways že nekaj let dokaj uspešno trži svojo mrežo poletov na Balkanu. Slovenske 

potovalne agencije bi torej lahko odigrale ključno vlogo posrednika med EU (in ostalimi 

državami) ter bivšimi jugoslovanskimi republikami. Slednje dobro poznajo, blizu so jim tako 

kulturne (jezik, način komuniciranja) kot gospodarske značilnosti. Na drugi strani pa so 

slovenski potovalni agenti idejno in inovacijsko blizu državam EU. Glede na relativno dobro 

poznavanje potreb na eni in možnosti ponudbe na drugi strani bi lahko z malo spretnosti, 

samoiniciativnosti in ob pomoči strokovnih inštitucij odigrali uspešno vlogo turističnega 

posrednika. 

Z rezultati raziskave bi bilo nadalje potrebno seznaniti tudi strokovne organizacije s področja 

turizma. Tukaj imamo v prvi vrsti v mislih Združenje turističnih agencij Slovenije (35 

anketirancev je članov) ter Turistično gostinsko zbornico (55 članov med anketiranci) pa tudi 

Slovensko turistično organizacijo. Med najbolj presenetljive rezultate raziskave vendarle 

lahko štejemo podatke o neaktivnosti oz. nesodelovanju pri dejavnostih, ki jih za promocijo in 

ravno v smislu pomoči slovenskemu turizmu organizirajo strokovne organizacije. Lahko bi 

primerjali njihove podatke o uspešnosti dejavnosti in odzivnosti z rezultati naše raziskave. Te 

primerjave bi lahko služile kot osnova za izboljšanje medsebojnega delovanja med 

strokovnimi inštitucijami in potovalnimi agencijami. Menimo, da potovalne agencije z 

majhnim številom zaposlenih težko ali pa sploh ne zmorejo opravljati vseh poslovno in 

strateško pomembnih funkcij in da se (pre)večkrat zatekajo k stihijskim rešitvam oz. 

odločitvam. Probleme rešujejo nestrokovno in se pri tem opirajo le na lastne izkušnje in 

znanja. Vprašanje pa je tudi, v kolikšni meri strokovne organizacije izpolnjujejo svojo vlogo 

kot svetovalci in pomočniki podjetnikom. Postopki vstopanja na tuja tržišča so pogosto 

zapleteni in zahtevajo od udeležencev dodatna znanja in delo, pa tudi finančni vložek. 

Strokovne organizacije v državi bi lahko poskrbele za strokovne podlage in nasvete ter 

posredovale pri postopkih pridobivanja in zagotavljanja finančnih sredstev. Menimo tudi, da 

manjka strokovnega izobraževanja s področja internacionalizacije podjetij. V raziskavi smo 

dobili vtis, da manjkajo različne eksterne spodbude za MSTP. 

Spodbude potovalnim agentom pa vidimo tudi v psihološkem smislu. Verjetno največje 

negativno presenečenje raziskave je negativni odnos potencialnih anketirancev. Kljub znanim 

podatkom o odzivnosti na anketiranja smo pri potovalnih agentih vendarle pričakovali večjo 

pripravljenost za sodelovanje in pomoč. Glede na to, da uspešnost poslovanja potovalnih 
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agencij temelji na visoki stopnji zaupanja potencialnih turistov do agencij, smo pri vzorcih 

obnašanja pričakovali neke vrste reciprociteto. Domnevali smo, da so potovalni agenti ne 

samo, kar se turizma tiče, strokovno podkovani, pač pa osebnostno odprti in vsestransko 

pozitivno naravnani. Zaradi tega domnevamo, da se z enako mero nezaupanja odzivajo tudi na 

novitete oz. možnosti novih poslovnih korakov.    

Rezultate raziskave bom avtorica uporabila pri svojem pedagoškem delu na področju turizma. 

Izobraževanje kadrov na področju turizma se sicer zadnja leta izboljšuje, a je še vedno preveč 

poudarka na teoriji. S študijem in raziskavo bom dopolnila in osvežila svoje praktično znanje 

iz časov, ko sem tudi sama delala v potovalni agenciji. Hkrati pa je proces internacionalizacije 

za gospodarske subjekte v Sloveniji tako pomemben, da je treba z njegovimi osnovami 

seznaniti že dijake srednjih in študente višjih strokovnih šol. O internacionalizaciji se v 

strokovnih krogih sicer veliko govori in piše, v strokovnem izobraževanju pa temu ni tako. 

Zato bomo s procesom internacionalizacije in novimi ugotovitvami in trendi na področju 

poslovanja potovalnih agencij seznanili tudi strokovne pedagoške delavce v srednje- in 

višješolskem strokovnem izobraževanju. 

6.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Vsekakor raziskava pušča še številna odprta vprašanja in celo poraja nova. Zaradi omejitve 

obsega raziskave smo se osredotočili samo na komponente splošnega človeškega, socialnega 

in poslovnega okolja. Odprta pa ostajajo vprašanja vpliva ostalih ekonomskih dejavnikov na 

internacionalizacijo potovalnih agencij. Največjo oviro pri tem pa vidimo v komuniciranju s 

potovalnimi agencijami saj, kot smo ugotovili, zaradi majhnosti tržišča oz. števila agencij 

težko zagotavljamo anonimnost. Trenutna gospodarska situacija in razmere na domačem 

turističnem trgu pa nejevoljo in nepripravljenost potovalnih agentov za sodelovanje samo še 

povečujejo. Nadaljnje raziskovanje bi lahko razširili tudi na druge turistične subjekte, npr. 

hotelirsko dejavnost ali posamezne turistične destinacije. Takih raziskav je v tujini 

opravljenih že veliko, pri nas pa še ne. Ta del turističnega gospodarstva je kapitalsko 

zahtevnejši, potrebna so velika začetna finančna vlaganja in nenehno dopolnjevanje ponudbe. 

Povezovanje npr. v mednarodne hotelske verige dokazano prinaša pozitivne poslovne učinke. 

Za našo hotelsko in gostinsko ponudbo pa bi bilo mogoče v začetni fazi internacionalizacije 

zanimivo povezovanje s podobnimi ponudniki storitev v sosednjih deželah. Lahko pa bi 

raziskali možnosti skupnih vstopanj potovalnih agencij in drugih ponudnikov turističnih 

storitev na tuja tržišča. Zanimivo pa bi bilo spoznati tudi, kako zanimivo je slovensko 

turistično tržišče za tuje vlagatelje oz. podjetja, ki bi bila svojo turistično dejavnost 

pripravljena širiti v našo državo. Zanimivi pa so tudi internacionalni projekti skupnih 

turističnih destinacij sosednjih dežel, npr. območje Pece na Koroškem, smučišče Kanin – 

Sella Nevea na Bovškem ipd. 
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Raziskavo bi lahko v nadaljevanju razširili na slovenski prostor storitvenih dejavnosti. 

Slovenija kot tranzitna dežela in brez veliko temeljnih industrijskih surovin se gospodarsko 

vedno bolj opira na storitveno dejavnost. Majhnost slovenskega prostora pa storitvenim 

dejavnostim prav tako onemogoča neomejeno širitev na domačem trgu. V kolikor želijo 

strankam ponuditi kakovostne, sodobne in cenovno ugodne storitve, to lahko naredijo le z 

mednarodnim povezovanjem. V tujini lahko iščejo strateške partnerje, tja lahko razširijo svojo 

ponudbo storitev ali strokovno svetovanje itd.  

Internacionalizacija podjetij je za tako majhno državo, kot je Slovenija, in ob dejstvu, da svet 

vedno bolj deluje globalno, pač ena od najbolj optimalnih rešitev gospodarskega razvoja in 

družbenega napredka.  

Eden od bolj presenetljivih rezultatov so podatki o razmeroma šibkem sodelovanju oz. 

povezanosti slovenskih potovalnih agencij s strokovnim inštitucijami. Glede na dejstvo, da je 

večina slovenskih potovalnih agencij glede na število zaposlenih in obseg poslovanja zelo 

majhnih, sklepamo, da zaposleni, na čelu z managerji, opravljajo zelo različne naloge in 

morajo poznati različna področja dela. Pri teh poslih pa je verjetno dobrodošla strokovna 

podpora t. i. zunanjih svetovalcev ali strokovnjakov. Kot eno od možnosti nadaljnjega 

raziskovanja poslovanja potovalnih agencij vidimo tudi raziskavo o vlogi in pomenu mreženja 

med potovalnimi agencijami med seboj in sodelovanju z drugimi strokovnimi subjekti. 

Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali obstajajo in kakšen vpliv imajo neformalne, prijateljske in/ali 

sorodstvene povezave na poslovanje potovalnih agencij.  
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RAZISKAVA O INTERNACIONALIZACIJI POSLOVANJA SLOVENSKIH POTOVALNIH 

AGENCIJ  (tiskana verzija) 

 

Spoštovani/a manager/ka potovalne agencije! 

 

Novosti, ki jih prinašajo splošni družbeni in gospodarski napredek, razvoj informacijsko komunikacijske 

tehnologije ter politične spremembe v svetu, vplivajo tudi na poslovanje potovalnih agencij. Tako kot ostala 

podjetja tudi potovalne agencije kot enakopravni poslovni subjekt vstopajo na mednarodno tržišče. Ob pregledu 

domače in svetovne strokovne literature smo ugotovili, da v zadnjih dveh dekadah ni bila opravljena nobena 

znanstvena raziskava, ki bi samostojno obravnavala poslovanje potovalnih agencij. Tudi sama sem v preteklosti 

delala v potovalni agenciji, zato sem se odločila, da svoje znanstveno delo (magistrsko nalogo) posvetim prav 

temu segmentu turizma. Raziskava se osredotoča na možne procese in oblike internacionalizacije poslovanja 

slovenskih potovalnih agencij in bo predvidoma prinesla nove smernice ter rešitve za uspešno uveljavljanje 

slovenskih potovalnih agencij na mednarodnem trgu. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 

 

Polona Frajzman, 

univ. dipl. geog. in soc. kult. 

 

Celje, 8. 10. 2010 

 

V tej anketi je 34 vprašanj. 

 

V1. Ocenite delež poslovanja z navedenimi tujimi poslovnimi partnerji v celotnem obsegu poslovanja 

vaše potovalne agencije. Možnih je več odgovorov. 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 manj kot  

5 % 

5,1 % - 10% 10,1% - 20% 20,1% - 50% več kot 50% 

Hotelirji in ostali gostinci � � � � � 

Potovalna agencija – 

incoming operaterji 

� � � � � 

Potovalna agencija – 

outgoing operaterji 

� � � � � 

Letalski, avtobusni in drugi 

prevozniki  

� � � � � 

Turistični vodniki � � � � � 

Drugo � � � � � 

   

V2. Ali vaša potovalna agencija deluje kot receptivna (vozi turiste v Slovenijo)? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  � DA  Pojdite na vprašanje V3. 

  � NE  Pojdite na vprašanje V5. 

 

V3. Kolikšen delež celotnega poslovanja vaše potovalne agencije predstavlja receptivni turizem?  

Na to vprašanje odgovorite le, če ste pri vprašanju V2 izbrali odgovor DA. Prosimo, izberite samo eno 

izmed možnosti: 

  � manj kot 5 %  



Priloga 1 

  

  � 5,1 %–10 %  

  � 10,1 %–20 %  

  � 20,1 %–50 %  

  � več kot 50 %  

 

V4. Ocenite delež tujih turistov iz posameznih območij v celotnem številu tujih potnikov vaše 

potovalne agencije. Seštevek vseh destinacij mora znašati 100 %.  

Na to vprašanje odgovorite le, če ste pri vprašanju V2 izbrali odgovor DA. Izberite primeren odgovor za 

vsako trditev. 

 manj kot 

5% 
5,1% - 10% 10,1% - 20% 20,1% - 50% 

več kot 

50% 

Bivše jug. republike � � � � � 

Ostale sosednje države � � � � � 

Članice EU � � � � � 

Ostale evropske države � � � � � 

Rusija � � � � � 

Druge države � � � � � 

    

V5. Ali vaša potovalna agencija s tujino sodeluje na katerega od navedenih načinov?  

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 DA NE 

Prodaja/nakup turističnih storitev preko posrednikov � � 

Pogodbe o poslovnem sodelovanju � � 

Skupna vlaganja v turizem � � 

Lastništvo turističnih objektov/storitev � � 

Joint-venture sodelovanja � � 

Lastnik licence turističnih storitev � � 

 

V6. Ocenite spodnje parametre z vidika vpliva na poslovno uspešnost vaše potovalne agencije. Za 

vsako trditev določite oceno od 1 do 5. 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 

1 

Sploh ni 

pomembno 

2 

Ni 

pomembno 

3 

Niti 

nepome-

mbno niti 

pomembno 

4 

Pomembno 

5 

Zelo 

pomembno 

Poslovanje z domovino  1 2 3 4 5 

Poslovanje s tujino  1 2 3 4 5 

Tveganje poslovanja v Sloveniji 1 2 3 4 5 

Tveganje poslovanja v tujini 1 2 3 4 5 

Konkurenca slovenskih potovalnih 

agencij 
1 2 3 4 5 
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Konkurenca tujih potovalnih 

agencij 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje z neturističnimi 

gospodarskimi subjekti  
1 2 3 4 5 

Managerjevi osebni poslovni 

kontakti in veze 
1 2 3 4 5 

Mednarodne izkušnje managerja s 

področja vodenja podjetja 
1 2 3 4 5 

Mednarodni poslovni kontakti 

managerja 
1 2 3 4 5 

Osebna zavzetost managerja pri 

uvajanju mednarodnih poslov 
1 2 3 4 5 

Znanje tujih jezikov managerja 1 2 3 4 5 

Inovativnost managerja 1 2 3 4 5 

Inovativnost zaposlenih  1 2 3 4 5 

Znanje tujih jezikov zaposlenih 1 2 3 4 5 

Specialna (turistična) znanja 

zaposlenih  
1 2 3 4 5 

Uporaba informacijsko 

komunikacijske tehnologije 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje pri mednarodnih 

promocijskih akcijah STO 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje na turističnih sejmih 

in borzah 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje s slovenskimi 

predstavništvi v tujini 
1 2 3 4 5 

 

V7. Koliko novosti povprečno uvedete v vaše poslovanje na letni ravni? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� nobene  

� 1  

� 2–3 

� 4–5 

�  več kot 5 

 

V8. Ali v vaši potovalni agenciji uporabljate naslednje globalne distribucijske in rezervacijske sisteme 

kot posrednik vašim strankam (kupujete tuje storitve) ali za promocijo in prodajo lastnih 

storitev? 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 Nakup  in 

posredovanje storitev 

drugih turističnih 

podjetij 

Promocija in prodaja 

lastnih turističnih 

storitev 

Ne uporabljamo. 

AMADEUS  � � � 
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GALILEO � � � 

WORLDSPAN ali SABRE � � � 

Odpotuj.net (ORS system) � � � 

CT hotels � � � 

CETS � � � 

adriatica.net � � � 

Kompas SiBook � � � 

Odisej � � � 

Atlas � � � 

 

V9. Navedite morebitne druge globalne distribucijske in rezervacijske sisteme, ki jih uporabljate v 

vaši potovalni agenciji: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V10. Ali je vaša potovalna agencija član katerega od naslednjih združenj, zvez ali organizacij?  

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 DA NE 

Turistično gostinska zbornica � � 

ZTAS Združenje slovenskih turističnih agencij  � � 

Združenje manager � � 

Lions ali Rotary klub � � 

ETOA Evropsko združenje potovalnih agencij � � 

ECTAA  Evropsko združenje potovalnih agencij in organizatorjev potovanj   � � 

IFTO Mednarodna zveza organizatorjev potovanj  � � 

WATA Svetovno združenje potovalnih agencij � � 

IAPCO Mednarodno združenje profesionalnih kongresih organizatorjev � � 

ICCA Mednarodno združenje kongresov in zborovanj � � 

RDA Mednarodno združenje turističnih avtobusnih prevoznikov � � 

IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov � � 

 

V11. Navedite druga združenja, zveze ali organizacije katerih član je vaša potovalna agencija:  

_______________________________________________________________________________________ 

    

V12. Ocenite spodnje parametre z vidika njihove pomembnosti pri merjenju uspešnosti 

zaposlenih v vaši potovalni agenciji. Za vsako trditev določite oceno od 1 do 5. 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 

1 

Sploh ni 

pomembno 

2 

Ni 

pomembno 

3 

Niti 

nepome-

mbno niti 

pomembno 

4 

Pomembno 

5 

Zelo 

pomembno 

Ustvarjen dobiček v 1 2 3 4 5 
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poslovnem letu 

Število sklenjenih 

poslov/opravljenih poslovnih 

operacij v poslovnem letu 

1 2 3 4 5 

Novo pridobljene stranke v 

poslovnem letu 
1 2 3 4 5 

Novo pridobljeni  poslovni 

partnerji v poslovnem letu 
1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo strank 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo poslovnih 

partnerjev  
1 2 3 4 5 

Uvajanje novosti v delovni 

proces - inovativnost 
1 2 3 4 5 

Učinkovitost reševanja 

problemov  
1 2 3 4 5 

Strokovna izobrazba 1 2 3 4 5 

Neformalna znanja 1 2 3 4 5 

Delovna doba (leta delovnih 

izkušenj) v turizmu 
1 2 3 4 5 

Znanje tujih jezikov 1 2 3 4 5 

Pripravljenost potovati in/ali 

delati v tujini 
1 2 3 4 5 

Delovne izkušnje v tujini 1 2 3 4 5 

Pripravljenost za dodatna 

usposabljanja v tujini 
1 2 3 4 5 

Pripravljenost kombinirati 

dela (npr. komerciala in 

vodenje) 

1 2 3 4 5 

 

V13. Ocenite v kolikšni meri navedene trditve vplivajo na sodelovanje vaše potovalne agencije 

s tujimi poslovnimi partnerji. Za vsako trditev določite oceno od 1 do 5. 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

 

1 

Sploh ni 

pomembno 

2 

Ni 

pomembno 

3 

Niti 

nepome-

mbno niti 

pomembno 

4 

Pomembno 

5 

Zelo 

pomembno 

Geografska oddaljenost 

poslovnih partnerjev 
1 2 3 4 5 

Kulturne razlike s poslovnimi 

partnerji 
1 2 3 4 5 

Jezikovna različnost  1 2 3 4 5 

Jezikovna podobnost 1 2 3 4 5 
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Gospodarska razvitost 

partnerskih destinacij 
1 2 3 4 5 

Vaši predhodni poslovni stiki 

z določeno destinacijo/deželo  
1 2 3 4 5 

Pravna in politična ureditev 

partnerskih držav 
1 2 3 4 5 

Mentaliteta poslovnih 

partnerjev 
1 2 3 4 5 

Izobraženost/razgledanost 

tujih poslovnih partnerjev 
1 2 3 4 5 

Poslovne mreže poslovnih 

partnerjev  
1 2 3 4 5 

 

V14. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na dosedanjo uspešnost poslovnega 

sodelovanja z vašo potovalno agencijo. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V15. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vaše poznavanje njihove kulture. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V16. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vaše poznavanje njihovih političnih 

razmer. 
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Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V17. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vaše poznavanje njihovih 

gospodarskih razmer. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V18. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vaše poznavanje njihove 

zakonodaje. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V19. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na število poslovnih partnerjev z vašo 

potovalno agencijo. 
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Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V20. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vir poslovnih informacij. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V21. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na vir poslovnih novitet. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V22. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na zanesljivost poslovnega sodelovanja. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 
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Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V23. Razvrstite navedene destinacije po vrstnem glede na pripravljenost managerjev za 

poslovno sodelovanje. 

Za vsako trditev vpisujte številke od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pomemben oz. največ in 6 

najmanj pomemben oz najmanj.  

 Rang 

Slovenija  

Bivše jugoslovanske 

republike 

 

Ostale sosednje 

dežele 

 

Države EU  

Rusija  

Ostale države  

 

V24. Katera je glavna dejavnost, za katero je registrirano vaše podjetje (po SKD)? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� 63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti 

�   79.110  Dejavnost potovalnih agencij 

�   79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 

� 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

�  Drugo – navedite (lahko samo številko SKD ali dejavnost): __________________________________ 

 

V25. V kolikor ste pri vprašanju V24 izbrali odgovor � drugo, ocenite, kolikšen delež 

predstavlja poslovanje potovalne agencije v celotnem prometu vašega podjetja v letu 2009. 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� do 20 % 

� 21–40 % 

� 41–60 % 

� 61–80 % 

� 81–100 % 

 

V26. Koliko ljudi je zaposlenih v vaši potovalni agenciji? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� 1 

� 2–5 

� 6–10 
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� 11–30 

� več kot 30 

 

V27. Koliko tujih jezikov govorite skupaj vsi zaposleni v potovalni agenciji? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� nobenega 

� 1  

� 2–3  

� 4–5  

� več kot 5  

 

V28. Koliko dni na leto preživite na poslovnih potovanjih po tujini? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� manj kot 5 dni 

� 6–30 dni 

� 1–2 meseca 

� 2–3 mesecev 

� več kot 3 mesece 

 

V29. Ali je kdo med naštetimi lastnik podjetja, samostojen podjetnik ali obrtnik?  

Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo: 

�  oče in/ali mati 

�  brat in/ali sestra 

� žena, mož ali življenjski partner/ica 

� 1 prijatelj 

� 2–5 prijateljev 

� več kot 5 prijateljev 

� nihče 

� drugo – navedite:____________________ 

 

V30. Koliko ste stari? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� manj kot 21 let   

� 20–30 let  

� 31–40 let  

� 41–50 let   

� več kot 50 

  

V31. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?  

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� srednja šola 

� višja ali visoka  

� univerzitetna  

� specializacija ali magisterij  

� doktorat 

 

V32. Koliko let delovnih izkušenj v turizmu imate? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 
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�  manj kot 5 let 

� 5–10 let 

� 11–20 let 

� 21–30 let 

� več kot 30 let 

 

V33. Kakšno delovno mesto zasedate v potovalni agenciji? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

� manager / direktor 

� vodja poslovalnice 

� komercialist 

� prodajalec turističnih storitev (buker) 

q računovodja 

 

V34. Navedite vaše delovno mesto, v kolikor ni navedeno med možnostmi pri vprašanju V33. 

� ____________________________________ 

 

 

 

 

V ___________________________, dne_______________________ 

 

 

V kolikor vas zanimajo rezultati raziskave, navedite vaš elektronski naslov: 

____________________________________________________________ 

 

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke izobrazba po združevanju kategorij 

 

 N % 

Srednja šola 15 18,3 

Višja ali visoka 29 35,4 

Univerzitetna 30 36,6 

Specializacija, magisterij, doktorat 8 9,8 

Skupaj  82 100,0 
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Pearsonov hi-kvadrat: vpliv števila dni, preživetih na poslovni poti, na delež poslovanja z 

outgoing operaterji (V1_c) 

 

Hi-kvadrat test (Chi-Square Tests) 

 
Vrednost sp 

Asimp. st. značilnosti 

(2-str.) 

Pearsonov hi-kvadrat 28,677a 16 ,026 

Verjetnostno razmerje (Likelihood Ratio) 32,872 16 ,008 

Linear-by-Linear Association 6,954 1 ,008 

Št. veljavnih odgovorov 81   

a. 20 celic (80,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,11. 
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Pearsonov hi-kvadrat: vpliv števila dni, preživetih na poslovni poti, na delež poslovanja z 

letalskimi, avtobusnimi in drugimi prevozniki (V1_d) 

 

Hi-kvadrat test (Chi-Square Tests) 

 
Vrednost sp 

Asimp. st. značilnosti 

(2-str.) 

Pearsonov hi-kvadrat 26,909a 16 ,043 

Verjetnostno razmerje (Likelihood Ratio) 28,237 16 ,030 

Linear-by-Linear Association 4,096 1 ,043 

Št. veljavnih odgovorov 82   

a. 20 celic (80,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je ,37. 
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Pearsonov hi-kvadrat: vpliv števila dni, preživetih na poslovni poti, na delež poslovanja s 

turističnimi vodniki(V1_e) 

 

Hi-kvadrat test (Chi-Square Tests) 

 
Vrednost sp 

Asimp. st. značilnosti 

(2-str.) 

Pearsonov hi-kvadrat 26,909a 16 ,043 

Verjetnostno razmerje (Likelihood Ratio) 28,237 16 ,030 

Linear-by-Linear Association 4,096 1 ,043 

Št. veljavnih odgovorov 82   

a. 20 celic (80,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je ,37. 
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Frekvenčna porazdelitev: »Ali vaša potovalna agencija deluje kot receptivna?« 

 

 N % 

Ne 42 51,2 
Da 40 48,8 
Total 82 100,0 
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Enosmerni t-test: »Kolikšen delež celotnega poslovanja vaše potovalne agencije predstavlja 

receptivni turizem?« 

 

 Testna vrednost  = 3                                        

 95% interval zaupanja za 

razliko 

 t sp 

St. 

značilnosti 

(2-str.) 
Povprečna 

razlika Spodnja meja Zgornja meja 

V3  -,371 39 ,713 -,100 -,65 ,45 
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Enosmerni t-test: »Ali vaša potovalna agencija s tujino sodeluje na katerega od navedenih 

načinov?« 

 

Testna vrednost  = 0.5                                      

95% interval zaupanja 

za razliko  

t sp 
St. značilnosti 

(2-str.) 
Povprečna 

razlika 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
Prodaja/nakup turističnih 

storitev preko posrednikov 
6,924 81 ,000 ,305 ,22 ,39 

Pogodbe o poslovnem 

sodelovanju 
4,286 80 ,000 ,216 ,12 ,32 

Skupna vlaganja v turizem -16,289 80 ,000 -,438 -,49 -,38 
Lastništvo turističnih 

objektov/storitev 
-18,602 80 ,000 -,451 -,50 -,40 

Joint-venture sodelovanja -21,926 80 ,000 -,463 -,50 -,42 
Lastnik licence turističnih 

storitev 
-1,559 81 ,123 -,085 -,19 ,02 
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Enosmerni t-test: Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji 

 

Enosmerni test (One-Sample Test) 

  Testna vrednost = 3                                       

   95% interval 

zaupanja za razliko 

Vpliv na sodelovanje s tujimi 

poslovnimi partnerji: 
t sp St. 

značilnosti 

Povprečna 

razlika 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
Geografska oddaljenost poslovnih - 81 0,000 -0,622 -0,91 -0,34 
Kulturne razlike s poslovnimi - 81 0,000 -0,524 -0,76 -0,28 
Jezikovna različnost - 81 0,000 -0,5 -0,74 -0,26 
Jezikovna podobnost - 81 0,042 -0,268 -0,53 0 
Gospodarska razvitost partnerskih 2,651 81 0,010 0,293 0,07 0,51 
Vaše predhodni poslovni stiki z 

določeno destinacijo/deželo 
6,477 81 0,000 0,744 0,52 0,97 

Pravna in politična ureditev 2,103 81 0,039 0,232 0,01 0,45 
 Mentaliteta poslovnih partnerjev 3,972 81 0,000 0,463 0,23 0,7 
Izobraženost/razgledanost tujih 4,653 81 0,000 0,512 0,29 0,73 
Poslovne mreže poslovnih 5,454 81 0,000 0,598 0,38 0,82 
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Kaiser-Mayer-Olkin test 

  

Kaiser-Meyer-Olkin mera za oceno primernosti 

vzorčenja 
,609 

Hi-kvadrat statistika 2552,055 

St. prostosti 1035 

Bartlettov test sferičnosti 

St. značilnosti ,000 
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Faktorske uteži 

 

Matrika rotiranih faktorjev (Rotated Factor Matrix
a 
) 

  Faktor 
  1 2 3 4 5 

V6_j Parametri poslovne uspešnosti. Mednarodni poslovni kontakti ,860         
V6_m Parametri poslovne uspešnosti. Inovativnost managerja ,829         
V6_i Parametri poslovne uspešnosti. Mednarodne izkušnje managerja s ,785         
V6_k Parametri poslovne uspešnosti. Osebna zavzetost managerja pri ,766         
V6_l Parametri poslovne uspešnosti. Znanje tujih jezikov managerja ,677         
V6_h Parametri poslovne uspešnosti. Managerjevi osebnimi poslovni ,562         
V6_n Parametri poslovne uspešnosti. Inovativnost zaposlenih ,550         
V6_p Parametri poslovne uspešnosti. Specialna (turistična) znanja ,428         
V6_o Parametri poslovne uspešnosti. Znanje tujih jezikov zaposlenih ,407         
V6_r Parametri poslovne uspešnosti. Uporaba informacijsko           
V12_b Merjenje uspešnosti zaposlenih: Število sklenjenih   ,751       
V12_d Merjenje uspešnosti zaposlenih: Novo pridobljeni poslovni   ,715       
V12_c Merjenje uspešnosti zaposlenih: Novo pridobljene stranke v   ,683       
V12_a Merjenje uspešnosti zaposlenih: Ustvarjen dobiček v poslovnem   ,618       
V12_g Merjenje uspešnosti zaposlenih: Uvajanje novosti v delovni   ,521       
V12_h Merjenje uspešnosti zaposlenih: Učinkovitost reševanja   ,512       
V12_f Merjenje uspešnosti zaposlenih: Zadovoljstvo poslovnih   ,460       
V12_i Merjenje uspešnosti zaposlenih: Strokovna izobrazba   ,430 ,428     
V6_g Parametri poslovne uspešnosti. Sodelovanje z naturističnimi           
V6_b Parametri poslovne uspešnosti. Poslovanje s tujino.            
V12_e Merjenje uspešnosti zaposlenih: Zadovoljstvo strank           
V6_d Parametri poslovne uspešnosti. Tveganje poslovanja v tujini.            
V6_f Parametri poslovne uspešnosti. Konkurenca tujih potovalnih           
V12_n Merjenje uspešnosti zaposlenih: Delovne izkušnje v tujini     ,794     
V12_o Merjenje uspešnosti zaposlenih: Pripravljenost za dodatna     ,712     
V12_m Merjenje uspešnosti zaposlenih: Pripravljenost potovati in/ali     ,634     
V12_l Merjenje uspešnosti zaposlenih: Znanje tujih jezikov     ,603     
V12_p Merjenje uspešnosti zaposlenih: Pripravljenost kombinirati dela     ,585     
V12_j Merjenje uspešnosti zaposlenih: Neformalna znanja     ,585     
V12_k Merjenje uspešnosti zaposlenih: Delovna doba (leta delovnih     ,445     
V6_a Parametri poslovne uspešnosti. Poslovanje z domovino.            
V6_e Parametri poslovne uspešnosti. Konkurenca slovenskih potovalnih           
V13_i Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji:       ,739   
V13_f Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Vaše       ,735   
V13_j Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Poslovne       ,704   
V13_h Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Mentaliteta       ,679   
V13_e Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Gospodarska       ,631   
V13_g Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Pravna in       ,619   
V13_b Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Kulturne         ,811 
V13_c Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Jezikovna         ,810 
V13_a Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Geografska         ,734 
V13_d Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji: Jezikovna         ,609 
V6_s Parametri poslovne uspešnosti. Sodelovanje pri mednarodnih         ,522 
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V6_u Parametri poslovne uspešnosti. Sodelovanje s slovenskimi         ,490 
V6_t Parametri poslovne uspešnosti. Sodelovanje na turističnih sejmih           
V6_c Parametri poslovne uspešnosti. Tveganje poslovanja v Sloveniji.           
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Regresija – ocena regresijskega modela 

 

Povzetek modela (Model Summary) 

Model R R kvadrat 
Popravljeni  
R kvadrat 

Ocenjena 

stand. napaka 

1 ,439a ,193 ,161 ,90083 

a. Prediktorji: (Konstanta), pusp_zaposleni Vpliv na poslovno 

uspešnost zaposleni, poslovno_okolje_v6, pusp_managerji 

Vpliv na poslovno uspešnost managerji 
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Globalni distribucijski sistemi (V8) – drugo 

 

booking.com 4 
Direktna komunikacija preko e pošte. 4 
GO GLOBAL 4 
TRAFFI 4 
expedia 2 
belmondo.si 1 
costaclick 1 
edreamsopodogta hotels 1 
Feratel 1 
Grahotels 1 
HARP 1 
hotelspro r 1 
skifun.si 1 
tourico 1 
venere.com 1 
wri 1 
YPSILON 1 
 cartrawler 1 
 cruisingpower 1 
GTA 1 
GTI 1 
msc-onlinepartner 1 
polar 1 
Rpost 1 
TRANSHOTELS 1 
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Regresija – ocena regresijskega modela 

 

Povzetek modela (Model Summary) 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 

kvadrat 
Ocenjena 

stand. napaka 

1 ,292a ,085 ,049 ,95886 

a. Prediktorji: (Konstanta), V7 Koliko novosti povprečno 

uvedete v vaše poslovanje na letni ravni?, v5_skupaj, v8_B 
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Regresija, ANOVA  

 

Analiza variance ANOVA
b 

Model Vsota kvadratov sp 
Povprečje 

kvadratov F 
St. 

značilnosti  
Regresija 6,530 3 2,177 2,367 ,077a 
Ostanek 69,876 76 ,919   

1 

Skupaj 76,405 79    

a. Prediktorji: (Konstanta), V7 Koliko novosti povprečno uvedete v vaše poslovanje na letni ravni?, 

v5_skupaj, v8_B 

b. Odvisna spremenljivka: V1_brez_c 
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Regresija – ocena regresijskega modela 

 

Povzetek modela (Model Summary) 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 

kvadrat 
Ocenjena 

stand. napaka 

1 ,318a ,101 ,089 ,892 

a. Prediktorji: (Konstanta), ucink_zap 
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Regresija, ANOVA  

 

Analiza variance ANOVA
b 

Model Vsota 

kvadratov 
sp Povprečje 

kvadratov 
F St. 

značilnosti 

Regresija 6,956 1 6,956 8,746 ,004a 

Ostanek 62,032 78 ,795   

1 

Skupaj 68,988 79    

a. Prediktorji: (Konstanta), ucink_zap 

b. Odvisna spremenljivka: poslovanje_tujina_v1 Skupni indikator za V1(brez v1_f-drugo) 
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Vključenost v strokovna in stanovska združenja 

 

  Odgovori 

 N Delež 
Delež 

dogodkov 

Turistično gostinska zbornica 55 43,00 % 88,70 % 
ZTAS – Združenje slovenskih turističnih agencij 35 27,30 % 56,50 % 
Združenje manager 4 3,10 % 6,50 % 
Lions ali Rotary klub 5 3,90 % 8,10 % 
ETOA – Evropsko združenje potovalnih agencij 3 2,30 % 4,80 % 
ACTAA – Evropsko združenje potovalnih 

agencij in organizatorjev potovanje 
9 7,00 % 14,50 % 

FTO – Mednarodna zveza organizatorjev 

potovanje 
1 0,80 % 1,60 % 

WATA – Svetovno združenje potovalnih agencij 2 1,60 % 3,20 % 
RDA – Mednarodno združenje turističnih 

avtobusnih prevoznikov 
2 1,60 % 3,20 % 

ATA – Mednarodno združenje letalskih 

prevoznikov 
12 9,40 % 19,40 % 

Skupaj 128 100,00 % 206,50 % 
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Podjetniki iz osebnega kroga anketirancev 

 

  Odgovori  

  N Delež  
Delež 

dogodkov  

Oče in/ali mati 48 35,60 % 58,50 % 
Brati in/ali sestra 2 1,50 % 2,40 % 
Žena, mož ali življenjski partner/ica 16 11,90 % 19,50 % 
1 prijatelj 11 8,10 % 13,40 % 
2–5 prijateljev 13 9,60 % 15,90 % 
Več kot 5 prijateljev 7 5,20 % 8,50 % 
Nihče 38 28,10 % 46,30 % 
Skupaj 135 100,00 % 164,60 % 
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Cronbachova Alpha  

 

Faktor 1 – pusp_managerji 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,873 9 
 

Faktor 2 – pusp_zaposleni 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,844 8 

 
Faktor 3 – ucink_zaposlenih 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,829 7 

 
Faktor 4 – tuji_part_osebno 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,849 6 
 

Faktor 5 – tuji_part_geo 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,831 6 
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Regresijska analiza: ANOVA 

 

Analiza variance ANOVA
b 

Model 
Vsota 

kvadratov sp 
Povprečje 

kvadratov F 
St. 

značilnosti 
Regresija 14,732 3 4,911 6,051 ,001a 
Ostanek 61,674 76 ,811   

1 

Skupaj 76,405 79    

a. Prediktorji: (Konstanta), pusp_zaposleni Vpliv na poslovno uspešnost zaposleni, 

poslovno_okolje_v6, pusp_managerji Vpliv na poslovno uspešnost managerji 

b. Odvisna spremenljivka: poslovanje_tujina_V1 
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Cronbachova Alpha poslovanje_tujina_V1 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,554 5 

 
 



 

  



Priloga 23 

 

Cronbachova Alpha V8_B 

 

Statistična zanesljivost 

Cronbachova 

Alpha 
Št. 

dogodkov 

,876 10 
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Cronbachova Alpha poslovanje_tujina_V1 

 

Dogodki – skupna statistika (Item-Total Statistics) 

 

Povprečna 

vrednost brez 

dogodka (Scale 

Mean if Item 

Deleted) 

Vrednost 

variance brez 

dogodka (Scale 

Variance if 

Item Deleted) 

Popravljena 

vrednost 

skupne 

korelacije 

(Corrected 

Item-Total 

Correlation) 

Cronbachova 

Alpha brez 

dogodka 

(Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted) 

V1_a  [Hotelirji in ostali 

gostinci] 
9,86 11,082 ,473 ,393 

V1_b  [Potovalna agencija 

– incoming operaterji] 
10,95 13,314 ,330 ,491 

V1_c  [Potovalna agencija 

– outgoing operaterji] 
10,24 15,475 ,011 ,680 

V1_d  [Letalski, avtobusni 

in drugi prevozniki ] 
10,06 11,300 ,499 ,383 

V1_e  [Turistični vodniki] 11,09 13,296 ,354 ,480 
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Pregled spremenljivk 

 

 Ocenite delež poslovanja s tujimi poslovnimi partnerji. 

V1_a Hotelirji in ostali gostinci 

V1_b Potovalna agencija – incoming operaterji 

V1_c Potovalna agencija – outgoing operaterji 

V1_d Letalski, avtobusni in drugi prevozniki  

V1_e Turistični vodniki 

V1_f Drugo 

poslovanje_tujina_v1 Skupni indikator za V1(brez v1_f-drugo) 

V2 Ali vaša potovalna agencija deluje kot receptivna (vozi turiste v Slovenijo)? 

V3 Kolikšen delež celotnega poslovanja vaše potovalne agencije predstavlja receptivni turizem? 

 Ocenite delež tujih turistov iz posameznih območij. 

V4_a Bivše jug. republike 

V4_b Ostale sosednje države 

V4_c Članice EU 

V4_d Ostale evropske države 

V4_e Rusija 

V4_f Druge države 

 Ali vaša potovalna agencija s tujino sodeluje na katerega od navedenih načinov?  

V5_a Prodaja/nakup turističnih storitev preko posrednikov 

V5_b Pogodbe o poslovnem sodelovanju 

V5_c Skupna vlaganja v turizem 

V5_d Lastništvo turističnih objektov/storitev 

V5_e Joint-venture sodelovanja 

V5_f Lastnik licence turističnih storitev 

v5_skupaj  

 Parametri poslovne uspešnosti.  

V6_a Poslovanje z domovino 

V6_b Poslovanje s tujino 

V6_c Tveganje poslovanja v Sloveniji 

V6_d Tveganje poslovanja v tujini 

V6_e Konkurenca slovenskih potovalnih agencij 

V6_f Konkurenca tujih potovalnih agencij 

V6_g Sodelovanje z neturističnimi gospodarskimi subjekti 

V6_h Managerjevi osebni poslovni kontakti in veze 

V6_i Mednarodne izkušnje managerja s področja vodenja podjetja 

V6_j Mednarodni poslovni kontakti managerja 

V6_k Osebna zavzetost managerja pri uvajanju mednarodnih poslov 

V6_l  Znanje tujih jezikov managerja 

V6_m  Inovativnost managerja 

V6_n  Inovativnost zaposlenih 

V6_o Znanje tujih jezikov zaposlenih 

V6_p  Specialna (turistična) znanja zaposlenih 



 

  

V6_r Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije 

V6_s Sodelovanje pri mednarodnih promocijskih akcijah Slovenske turisticne organizacije 

V6_t  Sodelovanje na turisticnih sejmih in borzah 

V6_u  Sodelovanje s slovenskimi predstavništvi v tujini 

v6_skupaj Vpliv na poslovno uspešnost:skupaj 

v6_managerji Vpliv na poslovno uspešnost: managerji 

v6_zaposleni Vpliv na poslovno uspešnost:zaposleni 

poslovno_okolje_v6 poslovno_okolje_v6 =  (v6_s+6_t+v6_u)/3 

V7 Koliko novosti povprečno uvedete v vaše poslovanje na letni ravni? 

 Rezervacijski sistem: 

V8_1a  Nakup  in posredovanje – AMADEUS 

V8_1b Promocija in prodaja – AMADEUS 

V8_2a  Nakup  in posredovanje – GALILEO 

V8_2b Promocija in prodaja – GALILEO 

V8_3a  Nakup  in posredovanje – WORLDSPAN ali SABRE 

V8_3b Promocija in prodaja – WORLDSPAN ali SABRE 

V8_4a  Nakup  in posredovanje – Odpotuj.net (ORS system) 

V8_4b  Promocija in prodaja – Odpotuj.net (ORS system) 

V8_5a Nakup  in posredovanje – CT hotels 

V8_5b Promocija in prodaja – CT hotels 

V8_6a  Nakup  in posredovanje – CETS 

V8_6b Promocija in prodaja – CETS 

V8_7a  Nakup  in posredovanje – adriatica.net 

V8_7b  Promocija in prodaja – adriatica.net 

V8_8a  Nakup  in posredovanje – Kompas SiBook 

V8_8b Promocija in prodaja – Kompas SiBook 

V8_9a  Nakup  in posredovanje – Odisej 

V8_9b  Promocija in prodaja – Odisej 

V8_10a Nakup  in posredovanje – Atlas 

V8_10b Promocija in prodaja – Atlas 

v8_A Sešteven spremenljivk, ki merijo nakup in posredovanje. 

v8_B Seštevek spremenljivk, ki merijo promocijo in prodajo. 

V9 Rezervacijski sistem: Drugo 

 Članstvo v združenju. 

V10_a Turistično gostinska zbornica 

V10_b ZTAS Združenje slovenskih turističnih agencij  

V10_c Združenje manager 

V10_d Lions ali Rotary klub 

V10_e ETOA Evropsko združenje potovalnih agencij 

V10_f ECTAA  Evropsko združenje potovalnih agencij in organizatorjev potovanj  

V10_g IFTO Mednarodna zveza organizatorjev potovanj  

V10_h WATA Svetovno združenje potovalnih agencij 

V10_i IAPCO Mednarodno združenje profesionalnih kongresih organizatorjev 

V10_j ICCA Mednarodno združenje kongresov in zborovanj 

V10_k RDA Mednarodno združenje turističnih avtobusnih prevoznikov 
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V10_l IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov 

v10_skupaj  

V11 Navedite druga združenja, zveze ali organizacije, katerih je član vaša potovalna agencija. 

 Merjenje uspešnosti zaposlenih: 

V12_a Ustvarjen dobiček v poslovnem letu 

V12_b  Število sklenjenih poslov/opravljenih poslovnih operacij v poslovnem letu 

V12_c Novo pridobljene stranke v poslovnem letu 

V12_d  Novo pridobljeni poslovni partnerji v poslovnem letu 

V12_e  Zadovoljstvo strank 

V12_f Zadovoljstvo poslovnih partnerjev 

V12_g  Uvajanje novosti v delovni proces – inovativnost 

V12_h  Učinkovitost reševanja problemov 

V12_i Strokovna izobrazba 

V12_j  Neformalna znanja 

V12_k  Delovna doba (leta delovnih izkušenj) v turizmu 

V12_l Znanje tujih jezikov 

V12_m  Pripravljenost potovati in/ali delati v tujini 

V12_n  Delovne izkušnje v tujini 

V12_o Pripravljenost za dodatna usposabljanja v tujini 

V12_p Pripravljenost kombinirati dela (npr. komerciala in vodenje) 

ucink_zap  

 Vpliv na sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji:  

V13_a  Geografska oddaljenost poslovnih partnerjev 

V13_b  Kulturne razlike s poslovnimi partnerji 

V13_c Jezikovna različnost 

V13_d  Jezikovna podobnost 

V13_e  Gospodarska razvitost partnerskih destinacij 

V13_f  Vaše predhodni poslovni stiki z določeno destinacijo/deželo 

V13_g  Pravna in politična ureditev partnerskih držav 

V13_h  Mentaliteta poslovnih partnerjev 

V13_i  Izobraženost/razgledanost tujih poslovnih partnerjev 

V13_j  Poslovne mreže poslovnih partnerjev 

sod_tuji_partnerji Skupna spremenljivka: sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji 

  

V14a_1 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14a_2 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14a_3 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14a_4 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14a_5 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14a_6 Dosedanja uspešnost poslovnega sodelovanja z vašo potovalno agencijo 

V14b_1 Kultura 

V14b_2 Kultura 

V14b_3 Kultura 

V14b_4 Kultura 

V14b_5 Kultura 



 

  

V14b_6 Kultura 

V14c_1 Politične razmere 

V14c_2 Politične razmere 

V14c_3 Politične razmere 

V14c_4 Politične razmere 

V14c_5 Politične razmere 

V14c_6 Politične razmere 

V14d_1 Gospodarske razmere 

V14d_2 Gospodarske razmere 

V14d_3 Gospodarske razmere 

V14d_4 Gospodarske razmere 

V14d_5 Gospodarske razmere 

V14d_6 Gospodarske razmere 

V14e_1 Zakonodaja 

V14e_2 Zakonodaja 

V14e_3 Zakonodaja 

V14e_4 Zakonodaja 

V14e_5 Zakonodaja 

V14e_6 Zakonodaja 

V14f_1 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14f_2 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14f_3 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14f_4 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14f_5 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14f_6 Število poslovnih partnerjev z vašo potovalno agencijo 

V14g_1 Vir poslovnih informacij 

V14g_2 Vir poslovnih informacij 

V14g_3 Vir poslovnih informacij 

V14g_4 Vir poslovnih informacij 

V14g_5 Vir poslovnih informacij 

V14g_6 Vir poslovnih informacij 

V14h_1 Vir poslovnih novitet 

V14h_2 Vir poslovnih novitet 

V14h_3 Vir poslovnih novitet 

V14h_4 Vir poslovnih novitet 

V14h_5 Vir poslovnih novitet 

V14h_6 Vir poslovnih novitet 

V14i_1 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14i_2 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14i_3 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14i_4 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14i_5 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14i_6 Zanesljivost poslovnega sodelovanja 

V14j_1 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 

V14j_2 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 
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V14j_3 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 

V14j_4 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 

V14j_5 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 

V14j_6 Pripravljenost managerjev za poslovno sodelovanje 

dl_dejavnost Katera je glava dejavnost, za katero je registrirano vaše podjetje (po SKD)? 

V15_other Katera je glava dejavnost, za katero je registrirano vaše podjetje (po SKD)? (Drugo.) 

V16 

V kolikor ste pri vprašanju V15 izbrali odgovor  drugo, ocenite, kolikšen delež predstavlja poslovanje 

potovalne agencije v celotnem prometu vašega podjetja v letu 2009. 

 Ali je kdo med naštetimi lastnik podjetja, samostojen podjetnik ali obrtnik? (Možnih je več odgovorov.) 

V20_21001 Oče in/ali mati 

V20_21002 Brat in/ali sestra 

V20_21003 Žena, mož ali življenjski partner/ica 

V20_21004 1 prijatelj 

V20_21005 2– 3 prijateljev 

V20_21006 Več kot 5 prijateljev 

V20_21007 Nihče 

V20_other Drugo 

posl_pot Koliko dni na leto preživite na poslovnih potovanjih po tujini? 

tuj_jezik Koliko tujih jezikov govorite skupaj vsi zaposleni v potovalni agenciji? 

st_zap Koliko ljudi je zaposlenih v vaši potovalni agenciji? 

starost Koliko ste stari? 

izobrazba Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

del_izkusnje Koliko let delovnih izkušenj v turizmu imate? 

del_mesto Kakšno delovno mesto zasedate v potovalni agenciji? 

del_mesto_O Kakšno delovno mesto zasedate v potovalni agenciji? (Drugo.) 

pusp_managerji Vpliv na poslovno uspešnost managerji 

pusp_zaposleni Vliv na poslovno uspešnost zaposleni 

zap_učinkovitost Učinkovitost zaposlenih 

tujina_osebno Sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji – osebno 

tuj_geo Sodelovanje s tujimi poslvonimi partnerji – geografsko 

 

 
 


