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POVZETEK 

Ljubljana postaja zanimiva turistična destinacija in beleži vse večje število nočitev. Turisti se 

za nočitev v izbranem hotelu odločajo predvsem na osnovi ocen, ki jih pridobijo na spletnih 

straneh. Namen diplomske naloge je preučiti podane ocene ljubljanskih hotelov na največjem 

turističnem portalu TripAdvisor. S pomočjo metode podatkovnega rudarjenja smo analizirali 

številčne in tekstovne ocene izbranih ljubljanskih hotelov in jih primerjali z ocenami gostov. 

Rezultati analize kažejo, da so ocene, ki so jih podali turisti, pozitivne in da so zadovoljni s 

hotelskimi storitvami. Metoda podatkovnega rudarjenja pa predstavlja dragocen vir podatkov, 

ki lahko lastnikom hotelov omogoči prepoznavo prednosti in slabosti ponudbe njihovih 

hotelov. 

Ključne besede: hoteli, Ljubljana, TripAdvisor, spletne ocene, podatkovno rudarjenje 

SUMMARY 

Ljubljana, is rapidly becoming an interesting tourist destination and there is a noticeable 

increase in the number of overnight stays. Tourists often base their decisions for overnight 

stays at a particular hotel on the ratings they obtain from various web pages. The purpose of 

the thesis is to examine the reviews of Ljubljana hotels recorded on the largest tourist portal 

TripAdvisor. Using the method of data mining, we analyzed the numerical and textual 

evaluations of selected Ljubljana hotels and, by linking guest ratings over time periods, we 

determined which events influenced the evaluations. The analysis shows that the assessments, 

made by tourists, are positive and that they are satisfied with the hotel services. The data 

mining method is a valuable source of information, which enables the owners of hotels to 

recognize the advantages and disadvantages of their hotels and services. 

Key words: hotels, Ljubljana, TripAdvisor, web reviews, data mining 
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1 UVOD 

V uvodnem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča hotelske dejavnosti in 

problematike spletnih ocen, namen in cilje diplomske naloge ter opisali metode, s katerimi 

bomo dosegli zastavljene cilje. Opisali smo tudi predpostavke in predvidene omejitve pri 

obravnavanem problemu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Turizem postaja največja gospodarska dejavnost in hkrati tudi najpomembnejši element 

gospodarskega razvoja držav. Temelj razvoja turizma je potreba sodobnega človeka po 

potovanjih, doživetjih in odkrivanju novega. Hkrati z razvojem turizma v posamezni državi 

ali regiji narašča tudi število različnih gospodarskih subjektov, ki se vključujejo v turizem, s 

čimer se posledično povečujeta ponudba in konkurenčnost. Čeprav po podatkih Svetovne 

turistične organizacije (UNWTO 2018) iz leta v leto narašča število mednarodnih turistov, pa 

turizem lahko opredelimo kot nepredvidljivo poslovno področje, ki je odvisno od številnih 

dejavnikov, kot so gospodarska rast, vremenski pojavi in politična stabilnost držav. Veliko 

število turističnih destinacij in različnost ponudbe narekujejo turističnim ponudnikom vedno 

nove aktivnosti v komuniciranju s potencialnimi gosti, ki temeljijo na izvirnosti, 

raznovrstnosti in prepoznavnosti njihove ponudbe. 

Vse bolj pomembno postaja vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v 

upravljanje turističnih destinacij. Pogostejša uporaba interneta, po podatkih Eurostata (2018) 

namreč kar 84 % Evropejcev med 16. in 74. letom uporablja internet, se odraža tudi v 

povečanju e-turizma. Turisti se pri izbiri počitniških destinacij vse bolj opirajo na informacije, 

ki jih pridobijo na spletnih platformah. Bassig (2013) je v članku TripAdvisor Reveals Key 

Travel Trends in TripBarometer izpostavil podatke o raziskavi navad in vedenja potrošnikov. 

Ugotovil je, da kar 93 % turistov sprejema odločitev glede izbire destinacije na osnovi 

spletnih ocen, hkrati pa jih 51 % tudi samih poda svojo oceno potovanja in nastanitve. 

Informacije glede kakovosti storitev in ocene zadovoljstva gostov, ki jih ponudniki turističnih 

storitev pridobijo na spletnih portalih, so zelo pomembne tudi za ponudnike turističnih 

storitev. Na osnovi ocen lahko tržno pozicionirajo svoje podjetje (prejete pozitivne ocene in 

večja zasedenost sob jim posledično omogočajo višanje cen) ter prepoznajo svoje prednosti in 

slabosti (Lesničar 2015). 

Uporabniki turističnih storitev so prešli iz masovnega turizma preteklega obdobja, ki je 

vključeval standardizirano in posledično tudi cenovno ugodno turistično ponudbo, v 

popolnoma nov tip turistov. Razvoj tehnologije in komunikacij ter povečanje socialnih in 

ekonomskih izmenjav sta povzročila, da so turisti postali bolj samozadostni in 

individualistični. Zahtevajo storitve, ki so bolj prilagojene njihovim interesom in 

personalizirane, večjo izbiro, kakovost in raznovrstnost turistične ponudbe. Vendar za to 
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zahtevajo tudi ustrezno ceno. Pri izbiri želene turistične destinacije poudarjajo predvsem 

dostop do informacijske tehnologije, cenovno ugoden prevoz in večjo fleksibilnost potovanj 

(Reisinger 2009, 10). 

Vendar pa podeljene ocene na spletnih portalih velikokrat ne odražajo dejanske kakovosti in 

ponudbe hotelov. Zanesljivost ocen, podanih na spletnih straneh, kjer lahko svoje mnenje 

objavi vsakdo in ni nujno potrebno, da razkrije svojo identiteto, je lahko vprašljiva. Ocenam 

lahko zaupamo, če ima hotel podeljenih več ocen v razmeroma dolgem časovnem obdobju, ne 

moremo pa zaupati le nekaj podanim ocenam, še posebej, kadar ugotovimo, da so te 

identične. Zato je priporočljivo, da poleg številčnih ocen upoštevamo tudi tekstovne ocene, saj 

lahko iz opisa razberemo, kako je gost ocenil kakovost hotelske ponudbe, kaj mu je bilo všeč 

in s čim ni bil v celoti zadovoljen. Včasih gost lahko poda dobro številčno oceno, ob branju 

tekstovne ocene pa ugotovimo, da z ničemer ni bil popolnoma zadovoljen. Pri tekstovnih 

ocenah moramo biti pozorni tudi na način in ton podane ocene. Kadar gost zadovoljstvo s 

storitvijo opiše kot odlično, takšen opis sicer pomeni več kot dobro, vendar manj kot super ali 

izredno. Posebno pozornost moramo nameniti kritikam in ocenam hotelov, ki jih gostje 

podajo v obliki sarkazma. Poleg tega lahko gostje, ki so sicer navajeni hotelov z udobjem 

petih zvezdic, napišejo zelo kritično oceno hotela s tremi zvezdicami, čeprav ta ponuja vse, 

kar mora imeti hotel v kategoriji treh zvezdic, in je bilo osebje prijazno in ustrežljivo. 

V diplomski nalogi smo obravnavali tekstovno analizo ocen hotelov v Ljubljani na portalu 

TripAdvisor. Ljubljana postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljena destinacija za krajša 

bivanja tujih gostov. Ker hotelske nočitve predstavljajo kar 45 % vseh prenočitev v Sloveniji 

(SIOL 2017) in glede na velik pomen spletnih platform pri izboru turističnih destinacij je 

pomembno na osnovi številčnih in vsebinskih ocen gostov analizirati ocene, ki so jih podali 

gostje ljubljanskih hotelov. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen diplomske naloge je preučiti zadovoljstvo gostov izbranih ljubljanskih hotelov na 

osnovi njihovih številčnih in tekstovnih ocen na portalu TripAdvisor ter poiskati povezavo 

med uradno kategorizacijo hotelov, podano s številom zvezdic, oceno turistov in ceno nočitve 

v izbranih hotelih. 

Cilji diplomske naloge so: 

‒ najti povezavo med oceno in komentarji hotelskih gostov, 

‒ pokazati, da skupna ocena ni nujno tista ocena, ki jo je uporabnik hotel podati (zaradi 

tona oziroma barve besed lahko ocena izpade slabše, kot je mišljeno), 

‒ povezati ocene gostov skozi čas in ugotoviti, kateri dogodki so vplivali na dvig ali padec 

ocen, 
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‒ na osnovi dobljenih rezultatov oblikovati priporočila za morebitne spremembe poslovne 

politike hotelov. 

Podeljene ocene velikokrat ne odražajo dejanske kakovosti in ponudbe hotelov. Zanesljivost 

ocen, podanih na spletnih straneh, kjer lahko svoje mnenje objavi vsakdo in ni nujno 

potrebno, da razkrije svojo identiteto, je lahko vprašljiva. 

Raziskovalni problem, ki ga bomo analizirali, je, ali lahko zaupamo ocenam, ki so podeljene 

hotelu v razmeroma dolgem časovnem obdobju, medtem ko ne moremo zaupati le nekaj 

podanim ocenam, še zlasti, če ugotovimo, da so te identične. 

Na osnovi podanih problemskih izhodišč smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja 

diplomske naloge: 

‒ Ali gostje pri oceni hotelov upoštevajo standarde, ki jih lahko pričakujejo od hotelov 

določene kategorije? 

‒ Ali je odstotek gostov, ki hvali oziroma graja posamezno storitev, primerljiv med 

posameznimi hoteli? 

‒ Kakšen je odstotek zadovoljstva gostov s ponujenimi storitvami glede na čas? 

1.3 Metode raziskovanja 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje metode za doseganje zastavljenih 

ciljev: 

‒ z metodo deskripcije smo predstavili teoretična izhodišča hotelske dejavnosti in pomen 

ocen za njihovo uspešno poslovanje, 

‒ z metodo kompilacije smo povzeli stališča različnih avtorjev tako s področja hotelske 

dejavnosti kot s področja analize spletnih ocen hotelov, 

‒ z metodo analize smo preučili podane ocene ljubljanskih hotelov na spletnem portalu 

TripAdvisor, 

‒ z metodo sinteze smo opredelili rezultate raziskovanja in podali smernice in priporočila 

za morebitne spremembe poslovne politike hotelov. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Na svetu obstaja več različnih kategorizacij hotelov, zaradi katerih gostje težko ugotovijo, 

kakšno kakovost hotelskih storitev lahko pričakujejo v posamezni državi. Gostje se zato glede 

izbire hotela odločajo na osnovi ocen, ki jih pridobijo na spletnih portalih. Vendar pri branju 

ocen lahko predpostavljamo, da pisci ocen hotele ocenjujejo preveč čustveno, na osnovi 

osebnega okusa. Predpostavljamo tudi, da osebe, ki želijo pridobiti informacijo o oceni 

posameznega hotela, večinoma samo preletijo ocene in daljših komentarjev ne berejo. Poleg 

tega so večinoma pozorni na negativne komentarje, zato tudi predpostavljamo, da ima ocena 
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na osnovi mednarodno dogovorjene kategorizacije hotelov s številom zvezdic večjo težo pri 

odločanju o izbiri hotela. 

Pri izdelavi diplomske naloge smo upoštevali dve omejitvi. Predvidevali smo, da bo ključno 

omejitev predstavljalo dejstvo, da bomo obravnavali samo ocene hotelov v Ljubljani, podane 

na spletnem portalu TripAdvisor. Druga omejitev je uporaba jezika, saj bodo upoštevane le 

ocene hotelov v angleškem jeziku, čeprav hotelski gostje prihajajo iz različno govorečih 

držav. Pri tem obstaja možnost, da zaradi nekoliko slabšega znanja angleškega jezika podajajo 

le besedno omejene opisne ocene hotelskih storitev. 
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2 NORMATIVNI OKVIR HOTELSKEGA POSLOVANJA 

Nastanitvene in gostinske dejavnosti, med katere sodi tudi dejavnost hotelov, so se razvile 

vzporedno z razvojem potovanj in trgovine in hkrati z razvojem prevoznih sredstev. Gostinske 

objekte so najprej gradili ob trgovskih poteh in potovalnih cestah, z razvojem prevoznih 

sredstev pa v bližini železniških postaj, ob avtocestah in letališčih (Medlik in Ingram 2000, 6). 

Skladno s spremembo obnašanja in potovalnih navad so se spreminjali tudi nastanitveni 

objekti. Najprej so potniki, to so bili predvsem trgovci, na potovanju iz kraja v kraj 

prenočevali v samostanih ali župnijah, nato v preprostih krčmah. V 18. stoletju so nastala 

letovišča, ki niso bila namenjena le počitku med potovanjem, temveč so se tja z namenom 

oddiha in izboljšanja zdravja odpravili premožnejši ljudje. Po drugi svetovni vojni, ko 

potovanja niso bila le privilegij premožnejših slojev prebivalstva, so nastali resorti, namenjeni 

množičnemu turizmu (Cho in Sparowe 2000, 81–85). 

K večji želji po potovanjih in rasti turistične industrije so prispevali tudi eksplozija 

prebivalstva, urbanizacija, demografski razvoj držav in razvoj mednarodnih letalskih 

prevozov. Zaradi povečanega povpraševanja se je po vsem svetu odprlo veliko več gostišč, 

hotelov, motelov ali mednarodnih hotelskih verig, ki so poskrbele za različne ciljne skupine in 

različne kategorije cen. Po podatkih Customer Alliance Resources (2017) je bilo samo v 

Združenih državah Amerike od leta 1939 do leta 1960 zgrajenih 35.000 motelov. 

Beseda hotel za poimenovanje turistične nastanitve se je pojavila v zadnjih dvesto letih. 

Medlik in Ingram (2000, 6) navajata, da so besedo hotel prvič uporabili v Londonu po letu 

1760, kasneje so jo začeli uporabljati tudi v Parizu kot »hotel garni« – kot oznako za večjo 

hišo, kjer so oddajali stanovanja dnevno, za teden ali mesec dni. Hotel kot nova vrsta 

nastanitve je povzročil tudi razvoj nastanitvene ponudbe in delovnih mest. Vendar so se hoteli 

z managementom, recepcijo in uniformiranim osebjem pojavili šele na začetku 19. stoletja, ko 

so z dodano gostinsko ponudbo, kot so bari in lokali, postali pomemben vir dodatne ponudbe 

tudi za lokalno prebivalstvo (Medlik in Ingram 2000, 6). 

V Združenih državah Amerike kot skupini držav z veliko mesti in večjo potrebo po 

nastanitvah so se razvile hotelske verige – Intercontinental Hotel Group, Falkensteiner Hotels 

– in drugi načini upravljanja in lastništva hotelov kot na primer franšize. Te hotelske oblike so 

se kasneje prenesle tudi v Evropo in na druge celine. Vendar so se kljub konkurenci hotelskih 

verig v Evropi še vedno obdržali manjši hoteli, ki so običajno v upravljanju in lasti družin 

(Jones in Lockwood 2004, 11–12). 

Tovrstni manjši hoteli imajo prednost, da so se lahko usmerili na določen segment turistov in 

jim ponujajo izvirne nastanitve v starih gradovih, mlinih, samostanih ali pa, za bolj 

avanturistične turiste, prenočitve v ledenih hotelih na Norveškem in Švedskem, prenočitve v 
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hišicah na drevesih, podvodne hotelske sobe. Podobna ponudba v zadnjih letih nastaja tudi v 

Sloveniji: Bled ponuja prenočevanje v sobah na drevesih, Ptuj nastanitev v hrastovih sodih. 

Danes hotelska industrija vključuje vse vrste ponudbe, od enostavnih prenočišč do luksuznih 

hotelov s petimi zvezdicami. Razvoj hotelske ponudbe je vse bolj odvisen tudi od razvoja 

modernih tehnologij, kot so pametni telefoni, socialna omrežja in internet. Neomejeno število 

informacij, ki so današnjim turistom dostopne kjerkoli in kadarkoli, je vplivalo na številne 

spremembe hotelske dejavnosti. Da se bo hotelska industrija lahko prilagajala vse bolj 

posebnim in personaliziranim zahtevam turistov, je potrebno tudi ustrezno strateško 

upravljanje hotelov. Poznavanje poslovnega upravljanja, spletnega trženja, pregledovanja in 

upravljanja prihodkov je nepogrešljivo za uspešno poslovanje hotelov. 

2.1 Opredelitev hotela 

Tako kot vsa podjetja tudi hoteli delujejo v okolju, v katerem vstopajo v številne povezave. 

Najpomembnejši so odnosi z njihovimi gosti, zelo pomembne pa so tudi povezave z drugimi 

podjetji, s katerimi sodelujejo, kot so na primer turistične agencije, dobavitelji hrane, pralnice, 

čistilni servisi. Poleg gospodarskih povezav morajo hoteli posvečati posebno pozornost tudi 

dobrim odnosom in korektnemu sodelovanju z neposrednim okoljem in državo. Kako bo 

podjetje poslovalo in ravnalo na trgu, je odvisno od konkurenčnosti trga, pri čemer Bojnec 

idr. (2007, 60) ločijo štiri dejavnike tržne konkurence: 

‒ število kupcev in prodajalcev ter njihov tržni delež, 

‒ stopnje homogenosti storitev in obstoj nadomestnih storitev, 

‒ možnost vstopa novih ponudnikov in povpraševalcev, 

‒ racionalnost in informiranost tržnih subjektov. 

V skladu z Zakonom o gostinstvu (ZGos-UPB2, Uradni list RS, št. 1/95 40/99, 101/05 in 

60/07) lahko hotel opredelimo kot podjetje, katerega namen je priprava in strežba jedi in pijač 

ter nastanitev gostov. V kategorijo hotelov torej lahko štejemo tako manjša družinsko vodena 

podjetja z nekaj sobami kot tudi velika hotelska podjetja, ki so lahko vključena v mednarodne 

hotelske verige. Vendar Mihalič (1999, 84) navaja, da podjetja, ki svojim gostom nudi samo 

prenočišče ali pa samo hrano in pijačo, ne moremo opredeliti kot hotel. Zato lahko delovanje 

hotela razdelimo na več dejavnosti, ki so pomembne za njegovo delovanje. 

Mihalič (2003, 184) razvršča hotelsko dejavnost na osnovno, stransko in pomožno: 

‒ osnovno dejavnost predstavljajo strežba hrane in pijače, sprejem in prenočitev gostov, 

‒ stranske dejavnosti obsegajo objekti, oprema in programi za kongrese, šport, zdravljenje, 

zabavo in sprostitev, 

‒ pomožne dejavnosti so nujne za hotelsko poslovanje in obsegajo pralnico ter različne 

tehnične delavnice. 
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V skladu s 14. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za 

opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) mora imeti hotel: 

‒ najmanj pet nastanitvenih enot (sobe, apartmaji in suite), 

‒ najmanj 85 % sob s kopalnico v sobi in največ 15 % etažnih kopalnic, pri čemer mora 

imeti kopalnica bodisi stranišče in prho bodisi stranišče in kad, 

‒ enoposteljne sobe, dvoposteljne sobe ali dvoposteljne sobe z dodatnim ležiščem, 

‒ recepcijo, 

‒ ponudbo hrane in pijače, 

‒ restavracijo, odprto pet dni na teden, 

‒ zajtrkovalnico. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti v 16. členu opredeljuje tudi lastnosti hotelskega apartmaja, ki mora imeti najmanj 

eno spalnico, dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico in predprostor. Vsi navedeni prostori morajo 

biti med seboj funkcionalno povezani, pri čemer sta dnevna soba in spalni prostor ločena. 

Hotel, ki nudi nastanitev pretežno v hotelskih apartmajih ali suitah, se označuje kot aparthotel. 

Kotler (1996, 432) hotelsko storitev opredeli kot razširjeno storitev. Osnovno storitev 

predstavlja hotel s sobami in je fizični proizvod. Gostje pričakujejo, da bo soba, ki so jo najeli 

zaradi počitka in prenočitve, tudi ustrezno opremljena s kopalnico in vsemi potrebščinami. 

Vendar današnjo ponudbo hotelov sestavljajo tudi dodatne storitve, kot so bazeni, masaže, 

telovadnice, varstvo otrok, dostop do interneta, sobe za poslovne sestanke in drugo, vse to pa 

uvrščamo med razširjene hotelske storitve. Prav na osnovi ponudbe razširjenih hotelskih 

storitev poteka današnja konkurenca med hoteli (Kotler 1996, 433). 

2.2 Kategorizacija hotela 

Potreba po kategorizaciji hotelov se je pojavila, ko so se hoteli pričeli razlikovati drug od 

drugega glede na ponudbo z namenom, da bi zadovoljili potrebe različnih skupin gostov. 

Porabniki nastanitev so lahko izbirali ne samo med poceni in luksuznimi hoteli, temveč so jim 

bile na voljo tudi hotelske nastanitve, primerne za srednji razred. V času gospodarske krize in 

posledično manjšega turističnega potovanja so se morali hoteli preusmeriti od množičnega 

turizma k posebnim ponudbam. Njihova ponudba posledično ni več obsegala le sob za 

prenočitev, temveč so se usmerili na kongresni turizem, poslovna srečanja in na turiste, ki si 

želijo zdraviliški turizem oziroma sprostitveno ponudbo. Opisna kategorizacija hotelov je tako 

pomagala potencialnim gostom najti pravo nastanitev in hkrati postala cenjeno marketinško 

orodje (Cho in Sparowe 2000, 85–86). 

Namen kategorizacije hotelov je torej, da se istovrstni hoteli ločijo glede na kakovost in 

ponudbo storitev, hkrati pa turistom omogoča, da iz označbe kategorije hotela razberejo, 
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katere storitve in kakšno kakovost storitev lahko pričakujejo glede na izbrano kategorijo 

hotela. 

Vendar na svetu ne obstaja enotna kategorizacija hotelov, zato turisti težko ločijo, kaj lahko 

pričakujejo v hotelu z določenim številom zvezdic v različnih državah. Število zvezdic, ki 

predstavlja oznako za kakovost in obseg ponudbe posameznega hotela, namreč prav zaradi 

različnih sistemov ocenjevanja in kriterijev ne pomeni enake kakovosti hotelskih storitev v 

različnih državah. 

Z namenom poenotenja kategorizacije hotelskih storitev so nekatere evropske države, kot so 

Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Latvija, Litva, Liechtenstein, Luksemburg, 

Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Švica, pristopile k zvezi Hotelstars in na 

seminarju v Bergnu leta 2004 postavile osnovo za enotno hotelsko klasifikacijo (Hotelstars 

2017a). To pomeni, da navedene države hotele kategorizirajo po enotnih kriterijih: na osnovi 

ocenitve hotelske opreme in storitev se hoteli razvrstijo v kategorijo od ene do petih zvezdic. 

Turist lahko pričakuje enako kakovost v hotelu s štirimi zvezdicami tako v Grčiji kot na 

Švedskem, čeprav imajo hoteli v različnih državah različne cene za enako število doseženih 

zvezdic. 

Tudi Slovenija se je v aprilu 2017 vključila v zvezo Hotelstars (Hotelstars 2017b), vendar se 

kategorizacija nastanitvenih obratov v Sloveniji izvaja na osnovi Zakona o gostinstvu oziroma 

Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 

72/09) in Priloge – kategorizacijskih listov za posamezne vrste nastanitev. Nastanitveni obrat 

mora izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev, kot so določeni s tem pravilnikom. 

Standardi so ovrednoteni kot minimalni skupni seštevek zahtevanih točk za posamezno vrsto 

in kategorijo in so bolj zapleteni in podrobni kot ocenjevalni kriteriji sistema Hotelstars. 

Vendar pa se tudi na osnovi slovenske kategorizacije hoteli, glede na število doseženih točk, 

razvrstijo v kategorije od ene do pet zvezdic. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2641
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-3598
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3193
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Preglednica 1: Standardi za kategorizacijo nastanitvenih objektov v Sloveniji 

Kriteriji Opis 

Skupne značilnosti Število sob, oprema, število zaposlenih glede na število sob 

Opremljenost recepcije Ločena od drugih prostorov, prostor za shranjevanje prtljage 

gostov, opremljena s sedeži 

Informacije, ceniki in druge 

storitve za gosta 

Informacije o hotelskih storitvah, ceniki na vidnem mestu, 

informacije o najemu avtomobila, časopisi 

Negotovinska plačila Število kreditnih kartic kot način plačila 

Hramba vrednostnih 

predmetov Sefi v recepciji, v hotelskih sobah 

Sobe in kopalnice Soba s kopalnico ali brez nje, površina sob, število hotelskih 

apartmajev glede na število sob 

Skupni prostori za goste Dnevni prostor, prostor za strežbo pijač 

Prijazno za invalide Dostop, parkirno mesto za invalide, število sob za invalide 

Parkiranje Parkirna mesta, garaža, čuvana parkirna mesta za avtobuse 

Komunikacijske poti 

Dvigalo, ločen vhod za uslužbence in dobavitelje, 

osvetljenost 

Vzdrževanje in čiščenje Služba za vzdrževanje – dosegljivost (število ur na dan), 

dnevno čiščenje sob 

Urejenost in opremljenost 

Urejenost in opremljenost sob, druga oprema v sobah, 

velikost postelj, opremljenost sanitarnih prostorov, zvočna 

izolacija 

  Ogrevanje in klimatizacija 

  Zabavna elektronika 

  Telekomunikacije 

  Perilo, posoda, steklo in ostali pribor 

Storitve Sprejem gostov 

  

Dodatne storitve: bazen, masaža, varstvo otrok, rezervacija 

kart za prireditve, prevoz 

  Zajtrk 

  Strežba jedi in pijač 

Vir: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 2008. 
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3 HOTELSKA DEJAVNOST V LJUBLJANI 

Budna Kodrič in Pešak Mikec (2002) navajata, da so »v srednjem veku v Ljubljani za 

prenočevanje skrbeli predvsem v cehovskih bratovščinah in samostanih. Kasneje so 

prenočišča ponujale tudi poštne postaje. Premožnejši potniki, kot so plemstvo in duhovščina, 

pa so prenočevali v dvorcih in le zelo redki so bili nastanjeni v gostiščih. V začetku 17. 

stoletja so mestne oblasti določile, da mora tisti, ki želi točiti vino, poskrbeti tudi za 

prenočišče tujih gostov. Leta 1749 je deželni glavar zaradi številnega prometa gostilničarjem 

naložil tudi gradnjo lop za vozove ter hlevov za konje. V tem času je bilo v Ljubljani odprtih 

kar 13 gostišč, najpomembnejša sta bila Pri belem konjičku in pri Slonu.« 

Nadalje avtorici opisujeta, »da je bil zaradi zahtev mestnih oblasti po udobnejših prenočiščih 

za uradnike in popotnike leta 1736 odprt prvi ljubljanski hotel, ki se je imenoval Wilder Mann 

(oziroma Bildemon, kot so ga poimenovali domačini). V 18. stoletju sta bila odprta še hotela 

Zlata zvezda na Wolfovi ulici in pa hotel Slon. Leta 1848 je bilo v Ljubljani odprtih sedem 

hotelov, ob koncu 19. stoletja pet, leta 1907 deset, pred drugo svetovno vojno pa je bilo 

ponovno odprtih sedem hotelov.« 

Danes je v Ljubljani in bližnji okolici odprtih štiriinštirideset hotelov, med njimi še vedno 

hotel Slon z najdaljšo tradicijo. O tem, da Ljubljana postaja vse bolj razvita in privlačna 

turistična destinacija, priča tudi vse večji interes zasebnih investitorjev za gradnjo različnih 

prenočitvenih zmogljivosti v Ljubljani. V zadnjih letih so, predvsem v središču in v starem 

mestnem jedru Ljubljane, odprli veliko manjših in cenovno ugodnih prenočišč (hostlov) in 

manjših butičnih hotelov. Poleg hotelov v središču Ljubljane so bili zgrajeni tudi hoteli na 

obrobju: že v letu 2002 je bil odprt Hotel Mons, v letu 2012 je bil zgrajen Radisson Blu Plaza 

Hotel, ki je nastanitvene zmogljivosti Ljubljane povečal za skoraj 500 novih ležišč, v 

septembru 2017 pa je bil v Ljubljani odprt prvi hotel s petimi zvezdicami, Hotel 

Intercontinental (RTV SLO 2017). 

3.1 Turizem v Ljubljani 

Zavod za turizem Ljubljana (2018a) navaja, da »turisti Ljubljano ocenjujejo kot mesto po 

meri človeka. Kljub temu, da se uvršča med srednje velika evropska mesta in premore vse, 

kar imajo velike evropske prestolnice, še vedno ohranja prijaznost in šarm manjšega kraja. 

Turisti Ljubljano opisujejo kot skriti biser Evrope, navdušeni so nad starim mestnim jedrom z 

reko Ljubljanico. Poleg tega je, po mnenju turistov, odlično izhodišče za raziskovanje ostalih 

delov Slovenije.« 

Statistični urad Republike Slovenije (2018) je na svoji spletni strani objavil podatke o številu 

prihodov turistov v Slovenijo v letu 2017. Zabeležili so prihod kar 4,7 milijona turistov, 
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število prenočitev pa je bilo skoraj 12 milijonov. Tuji turisti so v letu 2017 opravili skoraj 8,1 

milijona prenočitev. 

Preglednica 2: Prihodi in prenočitve tujih turistov v obdobju januar–december 2017 

 Prihodi Prenočitve 

Domači turisti 1.322.593 3.909.699 

Tuji turisti 3.405.687 8.077.118 

Italija 539.082 1.163.123 

Avstrija 342.262 902.157 

Hrvaška 169.189 378.346 

Nemčija 371.041 964.231 

Madžarska 112.140 269.240 

Srbija 108.898 269.219 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2018. 

V preglednici 2 so zajeti podatki o prenočitvah v turističnih nastanitvenih objetih, ki 

razpolagajo z vsaj desetimi stalnimi ležišči. Večji delež turistov, tako v prihodih kot v 

prenočitvah, predstavljajo tujci. Največ turistov je prišlo iz Italije, sledijo Nemci in Avstrijci. 

Število prihodov turistov iz Hrvaške, Srbije in Madžarske pa je manj kot 200.000 letno. Pri 

turistih iz Velike Britanije in Združenih držav Amerike je treba upoštevati, da kljub manjšemu 

številu obiskov prenočujejo dlje časa kot turisti iz ostalih držav. 

 

Slika 1: Primerjava slovenskih občin glede na število prenočitev v aprilu 2018 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2018. 

Turisti so v aprilu 2018 največ prenočevali v Ljubljani. Tudi sicer Ljubljana v zadnjih letih 

doživlja turistični razcvet. Po navedbah direktorice Javnega zavoda Turizem Ljubljana Petre 
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Stušek (Delo 2014) je največ obiskovalcev Ljubljane starih med trideset in petdeset let. Ta 

starostna skupina je ugodna za mesto, saj jo turistični strokovnjaki opredeljujejo kot skupino z 

največjo kupno močjo. Delež turistov, starih nad petdeset let, je 30 %, delež turistov, starih 

manj kot trideset let, pa je po navedbah Stuškove 16 %. 

Kot razlog za vse večji prihod tujih turistov v Ljubljano Petra Stušek (Delo 2014) navaja dva 

pomembna dogodka, prvi je vstop Slovenije v Evropsko unijo in drugi ureditev Ljubljane. S 

pridružitvijo Evropski uniji smo v Sloveniji morali sprejeti različne direktive in uredbe, med 

katere lahko uvrstimo deregulacijo trga, ki je omogočila prihod nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov, prav tako je na turizem vplival tudi prevzem skupne denarne valute. Kot drugo 

zelo pomembno prelomnico pa navaja zaprtje centra Ljubljane za promet in ureditev 

infrastrukture, pri čemer je poudarila ureditev bregov Ljubljanice, kar je v času krize 

spremenilo podobo mesta in odprlo nove prireditvene prostore. Po mnenju Stuškove (Brkić 

2016) povečano zanimanje turistov za Ljubljano ni pomembno le zaradi vsote denarja, ki ga 

turisti porabijo v Ljubljani, ampak tudi zaradi dejstva, da postaja Ljubljana na osnovi vse 

večje prepoznavnosti zanimivejša tudi za organizatorje mednarodnih dogodkov, kot so 

razstave, koncerti in športne prireditve. 

Z naraščanjem števila turistov se izboljšuje tudi ponudba Ljubljane. Turisti imajo na voljo 

cenovno ugodno ulično prehrano, kot je Odprta kuhinja, ki jo v poletnem času vsak teden 

organizirajo na mestni tržnici, številne gostilne in restavracije na bregovih Ljubljanice in 

ponudbe vrhunskih restavracij. Hkrati se povečuje tudi ponudba trgovin. »Vedno več je tudi 

mladih, ki se podajo v poslovne vode s svojo vizijo ekoloških trgovin ali domače obrti in v 

središču mesta odprejo prodajalno, saj so prepoznali tržno nišo,« pravi Stuškova (Brkić 2016). 

Vendar bo treba za razvoj turizma in posledično večjo porabo gostov storiti še več, saj je po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2016) povprečni turist v letu 2015 v 

Ljubljani porabil le 116,16 evra na dan, od tega zneska pa je treba odšteti še plačilo za 

prenočišče. 
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Preglednica 3: Prenočitve v Ljubljani v novembru 2017 

Države po nočitvah Število 

prenočitev 

Struktura 

prenočitev v % 

Povprečna doba bivanja v 

dneh 

Italija 10.223 12,4 1,8 

Druge azijske države 5.174 6,3 1,7 

Nemčija 4.532 5,5 1,7 

Hrvaška 4.381 5,3 1,5 

Srbija 4.143 5 1,8 

Združeno kraljestvo 4.095 5 2,2 

Združene države Amerike 3.947 4,8 2,4 

Avstrija 3.249 3,9 1,5 

Francija 2.430 3 2,1 

Kitajska 2.040 2,5 1,4 

Bosna in Hercegovina 1.751 2,1 1,6 

Ruska federacija 1.741 2,1 2,1 

Madžarska 1.635 2 1,7 

Nizozemska 1.545 1,9 2,2 

Druge evropske države 1.495 1,8 2 

Španija 1.468 1,8 2 

Švica 1.433 1,7 2,3 

Japonska 1.148 1,4 1,6 

Vir: Zavod za turizem Ljubljana 2018b. 

V novembru 2017 so v Ljubljani med tujimi turisti prevladovali Italijani, sledili so jim 

prebivalci drugih azijskih držav, nato Nemci, Hrvati in Srbi. Največ obiskovalcev Ljubljane 

prenoči v hotelih. Za razvoj Ljubljane je zelo pomembno tudi število nočitev, ki jih turisti 

opravijo v Ljubljani. Čeprav iz preglednice 3 razberemo, da v Ljubljano prihaja manj turistov 

iz Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, pa ti v Ljubljani ostajajo dlje kot ostali 

turisti. To pomeni, da so v mestu preživeli dan ali dva več in posledično porabili več denarja. 

Ljubljana povprečja dveh nočitev še ni dosegla, kar so v zavodu Turizem Ljubljana že v letu 

2013 pripisali odločitvi turistov za tako imenovani city break, ko se turisti namesto na daljši 

dopust raje večkrat odpravijo za konec tedna ali praznike na ogled kakšnega zanimivega 

mesta (Delo 2013). 

3.2 Predstavitev hotelov v Ljubljani 

Večina hotelov v Ljubljani je v središču mesta oziroma v neposredni bližini. Tako turistom za 

ogled mestnega jedra in ljubljanskih znamenitosti ni treba najemati prevoznih sredstev, ampak 
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se na ogled lahko odpravijo kar peš, kar predstavlja veliko prednost pred hoteli v ostalih 

evropskih glavnih mestih. Poleg nastanitev v hotelih so ljubljanskim turistom na voljo tudi 

nastanitve v penzionih, apartmajih, mladinskih prenočiščih in zasebnih sobah. 

Preglednica 4: Pregled hotelov s 3–5 zvezdicami in njihove nastanitvene zmogljivosti v 

Ljubljani 

Hoteli Število hotelov Število sob 

Hotel s 3* 15 800 

Hotel s 4* 20 1906 

Hotel s 5* 1 165 

Skupaj 36 2871 

Vir: Zavod za turizem Ljubljana 2018b. 
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4 PRODAJA HOTELSKIH STORITEV PREK INTERNETA 

Konkurenca med hoteli glede kakovosti in različnosti ponudbe storitev predstavlja težavo 

turistom pri izbiri nastanitve. Ker je turistični proizvod storitev, je ne morejo preizkusiti, 

ampak njeno kakovost lahko ocenijo šele takrat, ko jo sami doživijo. Zato se hotelska podjetja 

trudijo, da bi svoje storitve kar najbolj nazorno predstavila v reklamnih katalogih, skladno z 

razvojem interneta pa tudi na svojih spletnih straneh. Hotelska podjetja na spletnih straneh 

običajno opišejo mesto in bližnjo okolico hotela, storitve, ki jih ponujajo, in dodajo slike 

hotela. Za boljšo predstavitev priložijo še posnetke sob, hotelske recepcije in restavracije. 

Čeprav je predstavitev hotelov praviloma zelo privlačna in nazorna, se turisti ob izbiri želene 

destinacije soočajo z nelagodjem, kadar imajo na voljo samo katalog ali spletno predstavitev 

in zagotovilo podjetja ali turističnega delavca o ustreznosti posameznega hotela. Zato si pri 

izbiri pomagajo z oceno hotelov, ki jo ponazarja število zvezdic oziroma kategorizacija 

hotelov, v današnjem času pa predvsem tudi s spletno oceno, ki jo podajo turisti, ki so že 

preizkusili ponudbo posameznega hotela. 

Kotler (2004, 204) navaja pet stopenj, na osnovi katerih turisti sprejemajo odločitve: 

‒ prepoznavanje potrebe, 

‒ zbiranje informacij, 

‒ presojanje možnosti, 

‒ nakupna odločitev, 

‒ ponakupno vedenje. 

Zaradi razvoja interneta imajo danes potrošniki: 

‒ povečano kupno moč – le za klik so oddaljeni od primerjave cen različnih ponudnikov in 

od informacije o lastnostih storitev ter se lahko povežejo med seboj, da dosežejo nižjo 

ceno storitev, 

‒ dostop do večje količine informacij – lahko dostopajo do mnenj in ocen drugih 

potrošnikov, ne da bi jih osebno poznali, lahko sodelujejo v klepetalnicah, ki so 

namenjene za točno določeno vrsto posla (Kotler 2003, 2). 

Turisti oblikujejo svoja pričakovanja na osnovi izkušenj iz preteklosti, nasvetov prijateljev in 

sodelavcev, informacij in obljub hotelskega podjetja. Ocene o tem, kako so zadovoljni s 

prejeto storitvijo, ali je hotel nudil obljubljeno in ali so se izpolnila njihova pričakovanja, 

lahko posredujejo ostalim potencialnim turistom. Kotler (2003, 61–62) pravi, da kadar turisti 

niso zadovoljni s storitvijo in bodo storitev ocenili z ena, bodo praviloma tudi zamenjali 

ponudnika hotelske storitve in o njem izražali nezadovoljstvo. Na ravni ocen od dve do štiri 

so turisti sicer zadovoljni, vendar se bodo brez omahovanja odločili za drugega ponudnika, ki 

jim bo ponujal boljšo storitev. Turisti, ki storitvi prisodijo oceno pet, se bodo zelo verjetno 

odločili za isti hotel ali hotelsko verigo, saj veliko zadovoljstvo ustvari tudi poseben čustveni 

odnos s podjetjem. 
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Razvoj interneta je omogočil določene prednosti tudi hotelskim podjetjem: 

‒ novo informacijsko in tržno pot: z oblikovanjem spletnih strani podjetje lahko promovira 

svoje storitve, poudari dolgo in uspešno zgodovino, opiše poslovno filozofijo in poda tudi 

druge informacije, ki zanimajo obiskovalce njihove spletne strani, 

‒ podjetja imajo možnost zbiranja popolnejših informacij o tržišču, poslovnih partnerjih, 

kupcih in konkurenci, 

‒ podjetja lahko oblikujejo svojo ponudbo in storitve glede na posamezne kupce: zberejo 

lahko podatke o obiskovalcih svojih spletnih strani, preverijo njihove želje, potrebe, 

pričakovanja in pogostost obiska ter na osnovi teh podatkov prilagodijo reklamna 

sporočila in ponudbo posameznikom (Kotler 2003, 2). 

Bojnec idr. (2007, 216) pa kot prednost uporabe interneta navajajo, da: 

‒ podjetja lahko oblikujejo ceno storitev poleg podatka o zasedenosti sob tudi na osnovi 

podatkov o obsegu povpraševanja in števila vpogledov na njihovi spletni strani, vendar se 

lahko zgodi, da tako oblikovana cena ne bo pokrila vseh stroškov podjetja, 

‒ podjetja lahko oblikujejo ceno storitev na osnovi cen, ki jih za enako storitev ponuja 

konkurenca; takšna metoda je enostavnejša in predstavlja nižje stroške za podjetje, saj ne 

zahteva obsežne tržne in statistične analize, njena slabost pa je, da je podjetje pri takšnem 

določanju cen odvisno od konkurence in obstaja možnost pogostih sprememb cen. 

Ker so storitve neopredmetene, spremenljive in minljive, se hotelska podjetja srečujejo z 

izzivi, kako povečati in standardizirati kakovost ponudbe, kako ponudbo usklajevati s 

povpraševanjem v konicah in zunaj njih (Kotler 2003, 466). Zato je nujno potrebno, da s 

pomočjo vse bolj razvitih tehnologij in programskih orodij spremljajo zadovoljstvo in mnenje 

kupcev o njihovih storitvah. To jim bo omogočilo, da se na spremembe in negativne ocene 

pravočasno odzovejo in z ustrezno komunikacijo s kupci rešijo težavo. 

Hiter razvoj informacijske tehnologije vpliva tudi na hotelsko dejavnost, zato je pomembno, 

da hotelska podjetja sledijo temu razvoju in se prilagajajo najnovejšim svetovnim trendom 

(Dwyer idr. 2008, 13–37). Trudijo se oblikovati turistom prijazne spletne strani z enostavnimi 

dostopi ter enostavnimi in preglednimi postopki rezervacije sob. Pred pojavom interneta se je 

večina turistov odločala za počitniško destinacijo glede na priporočila prijateljev, ki so na 

želeni lokaciji že bili in so bili z njo zadovoljni. Drugo možnost odločanja so ponujale 

informacije o hotelskih nastanitvah, opisane v reklamnih brošurah samega hotela ali pa 

turističnih organizacij. Vendar Allsop, Bassett in Hoskins (2007) poudarjajo, da so se 

uporabniki storitev raje kot na brošure zanašali na priporočila prijateljev, saj so informacije 

pridobili od osebe, ki jim je bila blizu, poznali so njene navade in so se z njo lahko 

poistovetili. V brošurah so lahko predstavljene slike najlepšega dela okolice hotela, sobe in 

kopalnice z najboljšo opremo in razgledom. Zato so priporočila, še posebej v turistični 

panogi, zelo pomembna. Turistične storitve so namreč neotipljive, njihova kakovost je pred 
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nakupom in uporabo storitve kupcu nepoznana, zato turisti zaznavajo večje tveganje, kot če bi 

kupili izdelek (Mangold 1999, 85). 

Slovenski e-novičnik Media Marketing (2014) je objavil rezultate raziskave ameriškega 

podjetja YouGov, ki so razkrili, da skoraj 78 % Američanov prebere ocene in kritike na 

spletu, preden se odločijo za nakup. Pri tem najmanj polovica kupcev prebere štiri ali več 

ocen, preden meni, da imajo dovolj informacij za odločitev. Kot glavni razlog, zakaj 

pregledajo spletne ocene, so navedli, da dobra spletna ocena pomeni kakovosten izdelek. 

Poleg upoštevanja opisnih ocen navajajo, da na njihovo odločitev o nakupu zelo vpliva tudi 

ocena izdelka – prisojeno število zvezdic. Kljub temu da večina Američanov pred nakupom 

pregleda spletne ocene, pa podjetje YouGov navaja, da je veliko kupcev vseeno skeptičnih do 

nekaterih trditev v opisnih ocenah. Večina kupcev sicer meni, da so spletne ocene zaupanja 

vredne, hkrati pa kar 90 % vprašanih kupcev meni, da nekateri ljudje podajo ocene, ne da bi 

izdelke sploh preizkusili. Veliko jih tudi verjame, da podjetja sama pišejo pozitivne ocene 

oziroma objavljajo negativne ocene konkurenčnih podjetij. 

Preglednica 5: Odstotek ljudi, ki zaupa internetnim ocenam enako kot osebnim 

priporočilom 

  2014 2015 2016 2017 

Da, vedno 0 8 18 19 

Da, če verjamem, da so verodostojne 22 31 27 25 

Da, vendar ne za vse vrste poslov 34 22 19 20 

Da, če so na voljo različne/številne ocene 26 19 20 20 

Ne, pogosto ne zaupam spletnim ocenam 0 0 12 13 

Ne, sploh ne zaupam spletnim ocenam 17 20 4 3 

Vir: Statista 2018. 

Po podatkih, ki jih je z anketo v oktobru 2017 med ameriškimi državljani pridobil spletni 

portal Statista (2018), se iz leta v leto povečuje število ljudi, ki zaupajo spletnim ocenam. Kar 

25 % anketiranih tudi zaupa spletnim ocenam, če menijo, da so verodostojne. Vedno manj pa 

je tistih, ki sploh ne zaupajo spletnim ocenam – če v letu 2015 kar 20 % anketiranih ni 

zaupalo spletnim ocenam, se je število ljudi, ki sploh ne zaupajo spletnim ocenam, v letu 2017 

zmanjšalo na le še 3 %. 

Stranke danes postajajo vse zahtevnejše, njihova pričakovanja pa vse bolj rastejo (Mihaljčič 

2009, 15). Gost je zadovoljen, če so izpolnjena njegova pričakovanja. Če ta pričakovanja 

ponudniki hotelskih storitev poznajo, potem lahko oblikujejo ponudbo po njegovi izbiri. 

Vendar je treba paziti, da ponudba ne obljublja nečesa, česar potem hotel ne more izpolniti. 

Poleg tega, da lahko izgubijo gosta, se lahko zgodi, da bo nezadovoljen gost vsem oznanil, 
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kakšno slabo izkušnjo je doživel. Raziskave namreč kažejo, da vsaka stranka s svojo izkušnjo 

seznani enajst ljudi (Horowitz in Jurgens Panak 1992, 18). 
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5 SPLETNI PORTAL TRIPADVISOR 

Danes obstaja več spletnih strani, preko katerih lahko uporabniki hotelskih storitev pridobijo 

ali pa napišejo oceno o hotelih, kot so TripAdvisor.com, Booking.com, Expedia.com in 

Hotel.info, poleg tega pa turisti preko teh spletnih strani lahko tudi neposredno rezervirajo 

izbrani hotel, letalske polete ali večerjo v izbrani restavraciji. 

Spletni portal TripAdvisor je bil ustanovljen leta 2000, sicer ne kot spletna stran, na kateri bi 

uporabniki podajali oceno izdelkov in storitev, ampak z namenom nuditi orodje B2B. Toda 

kmalu so uporabnost tega portala prepoznali tako turistični ponudniki kot uporabniki 

turističnih storitev. Po podatkih, objavljenih v oktobru 2017 (TripAdvisor 2017), njihov portal 

obsega več kot 600 milijonov ocen in mnenj ter pokriva največji nabor svetovnih potovalnih 

destinacij – preko portala si je mogoče ogledati in rezervirati kar 7,5 milijona nastanitev, 

letalskih povezav, znamenitosti in restavracij. Portal mesečno v povprečju obišče 455 

milijonov obiskovalcev. Portal omogoča tudi primerjavo cen več kot 200 hotelskih spletnih 

prijavnih strani, tako da se uporabnik lažje odloči, kateri hotel je najcenejši in mu najbolj 

ustreza glede na želeno vrsto nastanitve. Poleg tega je portal povezan s socialnimi omrežji, 

kot je na primer Facebook, tako da uporabniku ob pregledu ocen posamezne destinacije 

najprej ponudi morebitne že oddane ocene njegovih Facebook prijateljev. TripAdvisor poleg 

ogleda destinacij in podanih ocen omogoča tudi vsakemu uporabniku, ki se registrira na 

njihovi spletni strani, da sam objavi fotografije oziroma video posnetke hotelov, restavracij in 

znamenitosti in napiše njihovo oceno. Prav te ocene pa so vse bolj deležne tudi kritik, tako 

glede kakovosti in strokovnosti kot tudi zaradi dejstva, da nekdo lahko objavi oceno, ne da bi 

v ocenjenem hotelu tudi dejansko bival. Tu se portal TripAdvisor razlikuje od na primer 

Booking.com, kjer uporabnik hotelske storitve šele po njeni uporabi prejme vabilo, naj to 

storitev sam oceni. 

Ocena, ki jo na portalu TripAdvisor poda posamezni gost, je sestavljena iz ocene osebja, 

lokacije, kakovosti spanja, opremljenosti sob, internetne povezave, čistoče, spremljevalnih 

dejavnosti, kakovosti storitev. 

Spletni portal omogoča analizo kakovosti njihovih storitev tudi hotelom. Na osnovi podanih 

ocen glede kakovosti sob, prehrane, osebja, lokacije in ostalih spremljevalnih dejavnosti lahko 

ovrednotijo, s čim so bili gostje zadovoljni in kaj so ocenili kot negativno. Preverijo lahko, ali 

so bili gostje dovolj hitro postreženi, ali so lahko zamenjali sobo, je bilo osebje na recepciji 

vljudno in pripravljeno pomagati. Hkrati pa portal hotelom omogoča tudi povratno 

komunikacijo. Tako se oseba, ki je v hotelu zadolžena za komunikacijo z gosti, lahko zahvali 

za podano pozitivno oceno o hotelu in povabi gosta, da ponovno pride k njim, ali pa poda 

obrazložitve za storitve, s katerimi gost ni bil zadovoljen, oziroma se opraviči za slabo 

storitev. Vendar, kot smo že omenili, podane ocene ne odražajo nujno dejanske hotelske 

ponudbe. Novinarka Ross (2014) je objavila članek, v katerem je izpostavila, da nekateri 

gostje izsiljujejo predvsem manjše hotele, da bodo objavili slabo oceno o njihovih storitvah, 
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če jim za njihovo bivanje ne priznajo popusta. Cochrane (2011) ugotavlja, da so ljudje 

nezadovoljni tudi, kadar bivajo v enem izmed petih najboljših hotelov na svetu. Pravi, da je 

»vedno šokirana ob branju spletnih komentarjev, saj se nekateri gostje pritožujejo zaradi 

slabega sprejema mobilnega telefona nekje na oddaljenem otoku ali pa zaradi tega, ker se jim 

osebje ob njihovem prihodu ni dovolj široko nasmehnilo«. Zato priporoča, da se poleg podane 

ocene prebere tudi tekstovno oceno, pri čemer pa je najboljše ne upoštevati najslabše in 

najboljše ocene. 
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6 PRIMERJALNA ANALIZA OCEN LJUBLJANSKIH HOTELOV NA PORTALU 

TRIPADVISOR 

Še do nedavnega so se strokovnjaki za informacijsko tehnologijo v podjetniškem svetu 

osredotočali na podatkovno rudarjenje, ki ga lahko opredelimo kot razkrivanje na osnovi 

strukturiranih podatkov; to so zneski, datumi in vsi ostali podatki, ki jih podjetja zbirajo in 

hranijo v svojih podatkovnih bazah ali podatkovnih skladiščih. Danes je večina razpoložljivih 

poslovnih podatkov v obliki nestrukturirane informacije. Čeprav vsebujejo tudi številke in 

datume, so to nestrukturirane informacije v obliki objavljenih besedil, časopisnih člankov 

oziroma komentarjev, objavljenih na spletu. Odkrivanje virov podatkov, ki vsebujejo 

besedilne ali nestrukturirane informacije, se imenuje tekstovno rudarjenje (Expertsystem 

2016). 

Čustvena analiza obravnava ocene, objavljene na socialnih medijih, ki se nanašajo na izdelke, 

storitvene dejavnosti, oglaševalske akcije in podjetja. Preučuje, katera vrsta čustev prevladuje 

v ocenah, ki jih podajo uporabniki, in raziskuje, ali so čustva, podana v ocenah, pozitivna ali 

negativna (Bannister 2015). Kadar govorimo o hotelskih storitvah, lahko izvajamo čustveno 

analizo s pomočjo spremljanja socialnih medijev, pri čemer se ta izraz ne omejuje samo na 

Facebook, Twitter in ostala socialna omrežja, ampak tudi na preglede ocen storitev na spletnih 

portalih in na objave na forumu posameznih hotelov (Bannister 2015). Tako se lahko 

ponudniki storitev, ki imajo informacijo, kako so njihove storitve ocenjene v komentarjih in 

objavah, ustrezno odzovejo. Kadar na primer hotelski gostje niso zadovoljni, ker so morali na 

recepciji predolgo čakati za prijavo v hotel, lahko vodstvo hotela to ugotovi na osnovi 

podanih ocen in v času, ki ga zazna kot zelo obremenjenega (na primer prihod avtobusnih 

gostov), zagotovi več osebja. Nato z nadaljnjo analizo razpoloženja preveri, če so bili ukrepi 

zadovoljivi in gostje ne podajajo več negativnih ocen zaradi predolgega čakanja. 

V zadnjih letih je tekstovno rudarjenje doživelo hiter napredek prav zaradi razvoja strojne in 

programske opreme, ki je vodila k dostopnosti velike količine podatkov (Aggarval in Xiang 

Zhai 2012, 1). Tako kot podatkovno rudarjenje ne poteka samo na en, določen način, ampak 

tudi tekstovno rudarjenje ločimo glede na različno uporabo metod in tehnologij: 

‒ uporaba ključnih besed: vnos temelji na izboru ključnih besed v besedilu, ki so filtrirane 

kot niz znakov in ne kot vnos besed ali pojmov, 

‒ uporaba statistike: statistične metode temeljijo na nizu dokumentov, ki se uporabljajo kot 

model za upravljanje in kategorizacijo besedila, 

‒ jezikovni način: ta metoda uporablja za obdelavo jezikovne sisteme, kjer se podatki 

ocenjujejo na osnovi vnaprej določenih pozitivnih in negativnih signalnih besed. 

Slaba lastnost zgoraj naštetih metod je, da se ukvarjajo zgolj z obdelavo besedila, niso pa 

namenjene razumevanju in semantičnemu analiziranju besedila (Expertsystem 2016). Kot 

primer izpostavljamo komentar hotelskega gosta: zaposleni so bili prijazni in kompetentni, a 

čakalni čas je bil grozen. Besedi prijazni in kompetentni sta ocenjeni kot pozitivni signalni 



 

22 

besedi, medtem ko je beseda grozen negativna. Vendar lahko program stavek vseeno oceni 

kot pozitivno kritiko, saj je pisec ocene podal dve pozitivni oceni in le eno negativno 

(Bannister 2015). 

Podobna težava se pojavi, kadar stranke podajo oceno, ki ne izraža dejanskega zadovoljstva s 

storitvijo, vendar pa pri tem uporabijo zelo dobro oceno. Takšno vrsto ocene lahko 

ponazorimo s stavkoma: Moj let je bil odložen. Čudovito! Večina ljudi bi si podano oceno 

razlagala kot sarkastično, ker vemo, da večina ljudi, katerih let ima zamudo, tega ne sprejme 

kot dobro izkušnjo, razen kadar jim letalsko podjetje ponudi ustrezno nadomestilo in doda še 

druge brezplačne storitve. Z uporabo vzročne povezave besedila torej v stavku lahko zlahka 

prepoznamo negativen občutek, medtem ko lahko računalniški program iz besedila povzame 

besedo čudovito in oceno kategorizira kot pozitivno. 

Za namen primerjave ocen smo uporabili dva postopka, in sicer metodo pridobivanja 

podatkov in metodo analize podatkov. Najprej smo glede na število podanih komentarjev med 

vsemi ocenjenimi ljubljanskimi hoteli na portalu TripAdvisor izbrali 24 hotelov. Nato smo 

izločili le komentarje v angleškem jeziku in jih s pomočjo ekstrakcije v programu na spletni 

strani www.import.io uvozili v Excel. S pomočjo programa Microsoft Azure smo nato 

določili ključne besede. Določili smo področje hotelirstva in odstranili podvojene komentarje. 

Nato smo izločili besedilo, ki se ni neposredno navezovalo na ocenjevanje ponudbe hotelov. 

V programu RapidMiner smo opredelili proces, v katerem je bila pridobljena baza podatkov 

čustveno analizirana z vidika pomembnih hotelskih področij/vidikov (program Aylien) in 

pregledana s slovarjem pozitivnih in negativnih besed oziroma besednih zvez s stanfordskim 

leksikonom WordNet. Kot rezultat smo dobili oceno sentimenta vsakega komentarja, katere 

vrednost znaša od –1 do +1, izpostavljene storitve in pozitivno/nevtralno/negativno ocenjene 

storitve. 

Izmed vseh storitev smo jih izbrali šest, ki so bile najpogosteje omenjene, in sicer podpora 

gostom, čistoča, hotelski objekti, lokacija nastanitve, osebje in udobnost sob. Vse dobljene 

podatke smo uredili v Excelu in s pomočjo programa PowerBI prikazali v obliki grafov. 

Za obdelavo podanih besed v komentarjih smo uporabili še metodo analize sentimenta. V 

času razvoja te analize so se oblikovali posebni slovarji, ki vsaki besedi opredelijo številsko 

čustveno vrednost. Čustva, ki jih izraža posamezna beseda, ocenijo v obsegu od –5 do +5, pri 

čemer metoda pri določitvi moči in smeri čustva upošteva tudi sosednje besede, kar pomeni, 

da program zazna tudi sarkazem in cinizem (Redek in Godnov 2016, 10). 

6.1 Primerjava hotelov glede števila zvezdic in ocen gostov 

Portal TripAdvisor za Ljubljano ponuja izbiro 31 hotelov, čeprav po pregledu lahko 

ugotovimo, da vsi hoteli niso locirani v Ljubljani. Zato smo za analizo spletnih ocen izbrali 24 

http://www.import.io/
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hotelov. Najprej smo za izbrane hotele ugotovili število zvezdic, ki so jih dosegli v skladu s 

Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Nato smo dodali oceno, ki jo hotel dosega 

na portalu TripAdvisor, in poiskali število podanih komentarjev. 

Preglednica 6: Ocene ljubljanskih hotelov na portalu TripAdvisor 

Naziv hotela 

Število 

zvezdic 

Ocena 

TripAdvisor 

Število podanih 

komentarjev 

Adora Hotel 3 4,5 535 

AHotel 3 4,5 449 

Antiq Palace Hotel & SPA 4 4 485 

Austria Trend Hotel 4 4 732 

Best Western Premier Hotel Slon 4 4 2016 

Birokrat Hotel 4 4 384 

BIT Center Hotel 2 4 266 

Central Hotel 4 4 835 

City Hotel Ljubljana 3 4 1620 

Four Points by Sheraton – Mons 4 4 394 

G Design Hotel 4 5 194 

Grand Hotel Union 4 4,5 1955 

Grand Hotel Union Business 4 4,5 863 

Hotel Cubo 4 5 1182 

Hotel Emonec 3 4 995 

Hotel Galleria 4 4 419 

Hotel Lev 4 4 1206 

Hotel Meksiko 3 4 297 

Hotel Mrak 3 4 352 

Hotel Nox 4 4,5 321 

Hotel Park – Urban & Green 3 3,5 947 

M Hotel 4 3,5 498 

Radisson Blu Plaza Hotel 4 4,5 1112 

Vander Urbani Hotel 4 4,5 383 

Številčne ocene ljubljanskih hotelov, ki so objavljene na portalu TripAdvisor, lahko ocenimo 

kot dokaj ugodne, saj na lestvici vrednosti od 1 do 5 dosegajo povprečje 4,19. V primerjavi z 

uradno klasifikacijo hotelov so podane ocene na portalu TripAdvisor pri osmih hotelih enake, 

pri petnajstih hotelih so na portalu TripAdvisor podane višje ocene, nižje od uradne 

klasifikacije pa je ocenjen le en hotel. Vsekakor pa moramo za pregled dejanskega 
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zadovoljstva gostov preveriti tudi opisne ocene in upoštevati število podanih ocen. Pri 

majhnem številu ocen namreč lahko že ena ali dve nizki oceni močno vplivata na višino 

povprečne ocene, pri opisnih ocenah pa moramo biti pozorni na navedbo storitve, s katero 

hotelski gost ni bil zadovoljen, in ali so enako slabo mnenje izrazili tudi ostali gostje. 

6.2 Primerjava pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen 

Hotelirji se pogosto srečujejo z vprašanjem, ali so gostje zadovoljni z njihovo storitvijo ali pa 

so bili razočarani. Odgovor na to vprašanje je zelo pomemben, saj bo zadovoljen gost postal 

njihova stalna stranka, nezadovoljen turist pa bo izbral drug hotel. 

Ocene, ki so jih gostje izbranih ljubljanskih hotelov podali na portalu TripAdvisor, smo 

najprej opredelili kot pozitivne, nevtralne in negativne. Nato smo izbrali vrste storitev, ki so 

jih gostje najpogosteje ocenili. To so: 

‒ podpora strankam, 

‒ čistoča, 

‒ objekt, 

‒ lokacija, 

‒ udobje, 

‒ osebje. 

Gostje so torej najpogosteje ocenili temeljne elemente hotelske ponudbe. Lokacija hotela je za 

goste zelo pomembna, ker si ob prihodu v Ljubljano želijo ogledati staro mestno jedro in 

grad. Poleg lokacije ocenijo še udobje in čistočo sob, objekt in podporo strankam, pri čemer 

ocena objekta pomeni ocena hotela kot celote: recepcije, restavracije in spremljevalnih 

dejavnosti, kot so fitnes, masaža, bazen in drugi športni objekti. Z oceno podpore strankam pa 

gostje ocenjujejo enostavnost rezervacij, reševanje problemov in reklamacij in pomoč osebja 

pri reševanju problemov. 
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Slika 2: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen podpore strankam 

Najbolj so bili gostje zadovoljni z enostavnostjo rezervacij, reševanjem problemov in 

reklamacij ter pomočjo osebja pri reševanju problemov v hotelih Meksiko (84,62 %), Cubo 

(78,33 %) in Nox (75 %). Največ nevtralnih ocen je bilo podanih za Hotel Lev, Vander 

Urbani Hotel in M Hotel. Velik odstotek negativnih ocen je prejel Hotel Union Business, kar 

63,64 %, sledita mu Antiq Palace Hotel s 60 % in Hotel Galleria s 56,25 %. Večji odstotek 

negativnih kot pozitivnih ocen je prejelo kar pet hotelov: Hotel Union Business, City Hotel, 

Hotel Galleria, M Hotel in Antiq Palace Hotel. Enak odstotek pozitivnih in negativnih ocen so 

prejeli štirje hoteli: Vander Urbani Hotel, Bit Center Hotel, Four Points Sheraton Hotel in 

Hotel Park. 

Gostje so bili s storitvami podpore strankam sicer zadovoljni, vendar bi zaradi velikega 

odstotka podanih negativnih ocen hotelska vodstva v bodoče morala razmišljati o boljši 

tehnični podpori in hitrejši odpravi napak in problemov. 
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Slika 3: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen čistoče 

Gostje so bili glede čistoče najbolj zadovoljni s Hotelom Nox (100 %), sledita mu Adora 

Hotel z 99,22 % in Cubo Hotel s 95,51 % podanih pozitivnih ocen. Odstotek podanih 

negativnih ocen je precej manjši kot pri oceni zadovoljstva s podporo strankam, največ 

negativnih ocen je prejel Antiq Palace Hotel (31,91 %), sledita mu Vander Urbani Hotel s 

25,64 % in Bit Center Hotel s 24,39 %. Tudi odstotek podanih nevtralnih ocen je majhen, 

največ – 5,56 % – jih je prejel Hotel Galleria. Iz podanih ocen lahko razberemo, da so 

hotelske sobe v ljubljanskih hotelih lepe, čiste in urejene. 
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Slika 4: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen objekta 

Z izrazom objekt so opredeljeni hotelsko poslopje, urejenost in dostopnost recepcije, 

opremljenost sob in možnost uporabe dodatnih hotelskih storitev, kot so masaže, savne, 

bazeni, športna igrišča, konferenčne dvorane. 

Največji odstotek pozitivnih ocen so prejeli Hotel Nox z 82,61 %, Cubo Hotel z 80,72 % in G 

Design Hotel z 79,17 %. Gostje so bili najbolj nezadovoljni s Hotelom Meksiko (36,67 %), 

sledita Hotel Emonec s 36,57 % in M Hotel s 35,56 %. Nevtralne ocene so se gibale med 

2,69 % pri Cubo Hotelu in 12,50 % za Bit Center Hotel. 
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Slika 5: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen lokacije hotela 

Lokacija hotela je zelo pomembna, še posebej, kadar gostje ne prispejo z lastnimi vozili in so 

odvisni od lokalnih prevoznih sredstev. To velja tudi za Ljubljano kot glavno mesto in kot 

destinacijo, za obisk katere se gostje odločijo le za kratek čas, velikokrat tudi le za vikend. 

Zato je zanje zelo pomembno, da je staro mestno jedro z znamenitostmi in gradom dosegljivo 

peš. Lokacijo hotela so hotelski gostje ocenjevali pogosto in so ji dodelili tudi razmeroma 

visok delež pozitivnih ocen. Največ pozitivnih ocen so prejeli Hotel Mrak – 90,28 %, Cubo 

Hotel – 89,98 % in Nox z 89,19 %. Največji odstotek negativnih ocen za lokacijo so prejeli M 

Hotel – 26,14 %, Four Points Sheraton – 25,81 % in Bit Center Hotel – 20,59 %. Odstotek 

nevtralnih ocen se je gibal med 0 % in 16,13 % (Four Points Sheraton). 
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Slika 6: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen udobja sobe 

Z izrazom udobne sobe označujemo tiste hotelske sobe, ki so prostorne, imajo velike postelje 

in ostale dodatke, kot so: kabelska televizija, sef, sušilec za lase, čajnik s čajem in kavo, 

hladilnik, klima naprave in Wi-Fi. Gostje so največji odstotek pozitivnih ocen za udobnost 

sob namenili Cubo Hotelu – 92,15 %, sledita mu Adora Hotel z 89,59 % in G Design Hotel z 

89,39 %. Največji odstotek negativnih ocen je prejel Hotel Park – 32,31 %, nato M Hotel z 

31,62 % in Hotel Mrak s 30,86 %. Odstotek nevtralnih ocen se je gibal med 0 % za Bit Center 

Hotel in 10,48 % za Four Points Sheraton Hotel. 
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Slika 7: Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen osebja 

Ocena osebja opisuje prijaznost, hitrost, uslužnost in usposobljenost hotelskega osebja. Gostje 

še posebej opazijo, kadar osebje zanje naredi »nekaj več«, ko na primer gostu svetujejo, kaj 

naj si ogleda, katero kavarno ali gostilno naj izbere, svetujejo glede javnega prevoza, hitro in 

prijazno rešijo probleme in odpravijo napake. Največ pozitivnih ocen glede osebja je prejel G 

Design Hotel – 98,33 %, nato Cubo Hotel s 94,16 % in Adora Hotel s 93,91 %. Največji 

odstotek negativnih ocen je za osebje prejel M Hotel – 26 %, nato Four Points Sheraton z 

19,05 % in Hotel Emonec z 18,22 %. Delež nevtralnih ocen se je gibal med 0 % pri G Design 

Hotelu in 9 % pri M Hotelu. 

6.3 Primerjava ocen hotelov glede na čas podanih ocen 

Pri primerjavi ocen hotelov glede na čas podanih ocen smo, glede na veliko količino 

podatkov, upoštevali povprečne vrednosti sentimentalnih analiz za vsako drugo leto, in sicer 

od leta 2009 do leta 2017, kar nam je še vedno omogočalo nazoren vpogled v nihanje ocen. S 

to analizo lahko ugotovimo, kako se giblje zadovoljstvo gostov s hoteli in njihovimi 

storitvami ter kakovostjo slednjih glede na leto podanega komentarja. Skupno povprečje vseh 

analiziranih komentarjev hotelov nam pokaže, da je bila sentimentalna ocena v letu 2009 
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dokaj visoka – 0,170. Rezultat morda ni najbolj realen, saj je bilo v letu 2009 podanih manj 

komentarjev in vključenih manj hotelov. Predvidevamo, da turisti v tem obdobju še niso bili 

vajeni podajati ocen in komentarjev o svojem zadovoljstvu glede bivanja v hotelih na spletnih 

portalih. Povprečna ocena sentimentalne vrednosti komentarjev se je v naslednjih letih višala, 

predvsem zaradi večjega števila komentarjev. Posledično se je povišalo tudi število negativnih 

ocen hotelov, predvsem v letih 2011 in 2013, kar lahko pripišemo neprepoznavnosti Slovenije 

v svetovnem turističnem merilu in nedoseganju evropskih standardov v hotelskih 

kategorizacijah. S prebojem na svetovni trg so se tudi storitve in hoteli v Sloveniji dvignili na 

višji standard, s tem pa so prejeli tudi boljše ocene gostov, kar je razvidno leta 2016, ko je 

povprečna sentimentalna vrednost komentarja dosegla 0,169, in leta 2017, ko je znašala že 

0,171. 

 

Slika 8: Primerjava povprečnih ocen sentimenta po letih 
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Slika 9: Primerjava povprečnih ocen sentimenta po posameznih hotelih glede na leto 

Za primerjavo povprečnih ocen sentimenta po letih med 2009 in 2017 smo izpostavili pet 

hotelov, ki so imeli največjo variacijo ocen. A Hotel Ljubljana, Hotel Union in M Hotel so 

tisti hoteli, ki se jim je povprečna ocena izboljšala. V ospredju je A Hotel z dvigom ocene iz 

0,062 v letu 2009 na 0,204 v letu 2017, sledita pa mu Hotel Union z dvigom ocene za 0,086 in 

M Hotel za 0,081. Ravno nasprotno pa se je v teh letih dogajalo z ocenami Central Hotela, 

katerega povprečje je padlo iz 0,225 v letu 2009 na 0,101 v letu 2017, in Austria Trend 

Hotela, katerega povprečje se je spustilo za 0,082 iz 0,237 na 0,155. 

6.4 Primerjava ocen sentimenta hotela in uradnih ocen hotela s številom * 

Z analizo sentimenta smo želeli ugotoviti odnos hotelskih gostov do prejetih storitev. S 

pomočjo izračuna vrednosti sentimenta smo ugotovili, da pri nobenem hotelu gostje niso 

izrazili negativne čustvene vrednosti, vendar tudi ni velike razlike med obsegi pozitivnih 

vrednosti sentimenta, ki je v razponu med 0,1408 in 0,1907. Najnižjo čustveno vrednost ima 

Hotel Meksiko, najvišjo pa Hotel Union. 
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Preglednica 7: Primerjava uradne klasifikacije hotelov in ocen sentimenta 

  Število * Sentiment 

A Hotel Ljubljana 3 0,1792 

Adora hotel 3 0,1870 

Antiq Palace Hotel 4 0,1612 

Austria Trend Hotel 4 0,1717 

Birokrat Hotel 4 0,1827 

Bit Center Hotel 2 0,1632 

Central Hotel 4 0,1687 

City hotel Ljubljana 3 0,1659 

Cubo Hotel 4 0,1851 

Four Points Sheraton 4 0,1639 

G Design Hotel 4 0,1696 

Hotel Emonec 3 0,1410 

Hotel Galleria 4 0,1606 

Hotel Lev 4 0,1889 

Hotel Meksiko 3 0,1408 

Hotel Mrak 3 0,1506 

Hotel Park 3 0,1483 

Hotel Slon 4 0,1757 

Hotel Union 4 0,1907 

Hotel Union Business 4 0,1793 

M Hotel 4 0,1467 

Nox 4 0,1849 

Plaza Hotel 4 0,1844 

Vander Urbani Hotel 4 0,1631 

Vrednost sentimenta smo primerjali tudi z uradno klasifikacijo hotela in ugotovili, da ima 

hotel z najnižjo vrednostjo sentimenta 3*, hotel z najvišjo vrednostjo sentimenta pa 4*. V 

primerjavi izstopata M Hotel, ki ima 4* in vrednost sentimenta le 0,1466, in Adora Hotel s 3* 

in visoko vrednostjo sentimenta 0,1869. 

6.5 Primerjava ocen najdražjega in najcenejšega hotela 

Pri primerjavi ocen najdražjega in najcenejšega hotela smo naleteli na težavo, saj so cene sob 

na portalu TripAdvisor opredeljene v razponu od – do. Predvidevali smo tudi, da so cene 
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odvisne od obdobja (ali je turistična sezona na višku) in od zasedenosti hotelskih sob, zato 

smo se odločili za primerjavo podanih ocen Bit Center Hotela kot najcenejšega z uradno 

kategorizacijo 2* in Hotela Union kot najdražjega hotela s kategorizacijo 4*. 

Preglednica 8: Primerjava pozitivnih, negativnih in nevtralnih ocen Bit Center Hotela in 

Hotela Union 

  

Bit Center 

Hotel 

  

Hotel 

Union 

 

 

Pozitivne Nevtralne Negativne Pozitivne Nevtralne Negativne 

Postelje 50,00 % 10,00 % 40,00 % 65,52 % 4,83 % 29,66 % 

Čistoča 70,73 % 4,88 % 24,39 % 87,55 % 3,21 % 9,24 % 

Udobje 85,71 % 0,00 % 14,29 % 90,94 % 3,94 % 5,12 % 

Podpora 

strankam 50,00 % 0,00 % 50,00 % 58,00 % 0,00 % 42,00 % 

Dizajn 83,33 % 8,33 % 8,33 % 76,35 % 4,73 % 18,92 % 

Dodatne 

storitve 78,13 % 12,50 % 9,38 % 76,90 % 6,27 % 16,83 % 

Hrana in pijača 69,57 % 6,52 % 23,91 % 87,07 % 3,97 % 8,97 % 

Lokacija 73,53 % 5,88 % 20,59 % 84,70 % 5,41 % 9,89 % 

Možnost 

plačila 41,67 % 8,33 % 50,00 % 45,28 % 5,66 % 49,06 % 

Mir 53,33 % 6,67 % 40,00 % 83,19 % 2,52 % 14,29 % 

Oprema sob 80,77 % 0,00 % 19,23 % 79,50 % 5,90 % 14,60 % 

Osebje 82,61 % 2,17 % 15,22 % 87,26 % 4,60 % 8,14 % 

Vrednost 80,00 % 5,00 % 15,00 % 76,08 % 6,22 % 17,70 % 

Razgled 0,00 % 0,00 % 100,00 % 89,21 % 2,88 % 7,91 % 

Wi-Fi 100,00 % 0,00 % 0,00 % 76,54 % 2,47 % 20,99 % 

Povprečje 66,63 % 4,69 % 28,69 % 77,61 % 4,17 % 18,22 % 

Pri Bit Center Hotelu je največji odstotek podanih pozitivnih ocen za Wi-Fi in udobje, sledijo 

dizajn, osebje in oprema sob, medtem ko so pri Hotelu Union najbolj pozitivno ocenjeni 

udobje, razgled, čistoča, osebje, hrana in pijača. Oba hotela sta prejela manj kot 50 % 

pozitivnih ocen za možnost plačila. 

Z večjimi odstotki negativnih ocen so gostje ocenili ponudbo Bit Center Hotela, največji 

odstotek negativnih ocen so pripisali razgledu, možnostim plačila in podpori strankam. 

Najmanjši delež negativnih ocen pa so prejeli Wi-Fi, dizajn in dodatne storitve. Gostje Hotela 

Union so najbolj negativno ocenili možnosti plačila, podporo strankam in postelje, najmanjši 

delež negativnih ocen pa so prejeli udobje, razgled in osebje. Največji odstotek nevtralnih 
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ocen je Bit Center Hotel prejel za dodatne storitve, postelje, dizajn in možnosti plačila, Hotel 

Union pa za dodatne storitve, vrednost in opremljenost sob. 

Na osnovi primerjave podanih ocen smo ugotovili, da so ocene, ki so jih turisti podali za Bit 

Center Hotel, v primerjavi s Hotelom Union dokaj pričakovane, saj je ta višje klasificiran in 

turisti lahko pričakujejo storitve na višji ravni. Povprečen pozitiven komentar za Hotel Bit 

Center tako znaša 66,63 %, medtem ko za Hotel Union znaša 77,61 %. Podobna razlika se 

pojavi tudi pri povprečju negativnih komentarjev z 28,69 % pri prvem in 18,22 % pri drugem. 

Je pa Hotel Bit Center prejel skoraj pri vseh storitvah več pozitivnih kot negativnih ocen. To 

nakazuje, da so turisti z njihovimi storitvami zadovoljni in da bi lahko povišali cene. 

Pozornost pa bi morali posvetiti izboljšanju podpore strankam, kakovosti ležišč in načinom 

plačila, kjer bi lahko dosegli še boljše rezultate oziroma ocene. 

Tudi Hotel Union, ki smo ga izpostavili kot primer najdražjega hotela, je skoraj za vse storitve 

prejel več pozitivnih kot negativnih ocen. Izjema je le način plačila. Priložnosti za izboljšanje 

bi lahko iskali pri podpori strankam, kakovosti ležišč in nudenju dodatnih storitev. 

Pri primerjavi ocen storitve možnosti plačila za oba hotela je treba upoštevati, da turisti niso 

ocenjevali le različnih načinov plačila (gotovina, različne kreditne kartice …), ampak so 

podali negativno oceno, kadar so morali kakšno storitev doplačati, kot na primer prevoz do 

želene lokacije, dodatno plačljivo parkirišče ali pa v primeru visoke razlike med ceno 

rezervacije prek spleta in ceno v turistični agenciji. 

6.6 Povezava med oceno sentimenta in številsko oceno hotelov 

Kadar želimo ugotoviti, kakšno je dejansko zadovoljstvo turistov s hotelom in hotelskimi 

storitvami, bomo s pomočjo analize podanih besednih ocen pridobili boljšo informacijo kot le 

z analizo številčnih ocen. Z analizo sentimenta bomo ugotovili, ali je gost zadovoljen oziroma 

navdušen ali pa popolnoma nezadovoljen. Kadar so hotel in njegove storitve turistu resnično 

všeč, bo hotel ocenil s številčno oceno 5, vendar bodo tudi besedne ocene izražale stopnjo 

zadovoljstva. Besedna ocena je lahko »dober hotel, prijazno osebje«, kadar pa je zelo 

zadovoljen, bo v besedno oceno napisal »odličen, izjemen, super … hotel«. Hkrati pa lahko 

turist poda visoko številčno oceno, vendar je vrednost sentimenta besedne ocene nizka. Zato 

je treba pri načrtovanju počitniške destinacije in izbiri hotela preko spletnih portalov preveriti 

ne samo številčne ocene, temveč prebrati tudi komentar, ki lahko razkrije več kot le številčna 

ocena. 

V spodnji preglednici smo izpostavili primer visoke številčne ocene in razmeroma nizke 

vrednosti ocene sentimenta, primer visoke številčne ocene in višje vrednosti sentimenta ter 

primer nizke številčne ocene in višje vrednosti sentimenta. Ker bi s prevodom lahko izgubili 

odtenek oziroma čustveni pomen besedila, podanih ocen nismo prevajali. 
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Preglednica 9: Razlika med številsko oceno in vrednostjo sentimenta 

Komentar Številska ocena Vrednost sentimenta 

Terrific location, most professional staff speaking 

impeccable English. I would stay again and again. 

Close to city landmarks. Great choices of 

restaurants. The hotel is quite large and open, airy 

atmosphere, with marble and wood. 

5 0,0100 

We returned to the hotel after a two year hiatus 

and it was as excellent as ever. The rooms are 

nice sized, the location is superb (short walk to 

everything but far enough away that it's quiet), 

and the included breakfast is excellent. What 

really makes the Cubo is its staff. They are all 

genuinely friendly and go out of their way to 

enhance your stay. I would again return next time 

in Ljubljana. 

5 0,2590 

There is only one thing that will get you a really 

bad, bad rating from me and that is when you 

refuse to serve tapwater, even when we have paid 

a €15 cover fee and are drinking expensive 

cocktails and ordering tapas ... This country has 

put high quality, affordable drinking water in its 

constitution and it is the first time in four years I 

have experienced this … Pennywise, and 

probably pound foolish. 

1 0,2550 

Vir: TripAdvisor 2018. 
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7 SKLEP 

V diplomski nalogi smo analizirali ocene, ki so jih podali gostje ljubljanskih hotelov na 

portalu TripAdvisor. Danes so spletne ocene pomemben vir informacij tako za goste v 

procesu odločanja glede destinacije kot za hotelski management pri uspešnem vodenju 

hotelov. Pomembnosti pozitivnih ocen se zavedajo tudi nekateri ljubljanski hoteli, saj 

spremljajo ocene gostov, nanje odgovorijo in spletno kritiko oziroma pohvalo sprejmejo kot 

možnost za konstruktivni dialog s svojimi gosti. 

Za analizo smo izbrali hotele, ki so locirani v središču oziroma bližnji okolici Ljubljane. 

Preverili smo, ali se številčne ocene gostov ujemajo z uradno klasifikacijo hotelov, in 

ugotovili, da se ocene pri tretjini hotelov ujemajo s številom podanih zvezdic glede na uradno 

klasifikacijo, pri več kot polovici hotelov so gostje podali boljšo oceno, le s storitvami enega 

hotela pa so bili nezadovoljni in so ga ocenili slabše. 

Podrobneje smo raziskali, kolikšen delež gostov hvali ali graja posamezne storitve, kot so 

prijaznost in usposobljenost osebja, udobnost sob, lokacija hotela, čistoča, podpora strankam 

in opremljenost hotela (objekt). Ugotovili smo, da po ocenah gostov med hoteli obstajajo 

razlike, čeprav so enakih kategorij. Storitve, s katerimi so bili gostje najmanj zadovoljni, so 

podpora strankam, ki obsega enostavnost rezervacij in hiter odziv na napake in probleme, 

ponudba hrane, ki je premalo raznolika, hitrost opravljenih storitev in informiranje gostov na 

recepciji. 

Osredotočili smo se tudi na pregled zadovoljstva gostov s ponujenimi hotelskimi storitvami 

glede na čas. Največ gostov je v Ljubljani v poletnih mesecih in v času pred novim letom, v 

teh obdobjih so tudi podali največ ocen. 

Hotelskemu managementu priporočamo, da se posveti zmanjševanju razlik v primerjavi s 

hoteli enake kategorije oziroma poudari pozitivno razliko, na osnovi katere bo njihov hotel 

bolj prepoznaven v primerjavi z ostalimi hoteli. Posebno pozornost torej velja nameniti 

storitvam, ki so jih hotelski gostje navedli kot dodano vrednost in posledično vplivajo na višjo 

oceno storitev. Hkrati morajo biti pozorni tudi na storitve, ki gostov niso zadovoljile in lahko 

kritično vplivajo na višino ocene. Z rednim spremljanjem ocen lahko vodstvo hotela uporabi 

tako dobljene informacije za dvig kakovosti storitev, izobraževanje zaposlenih in uvedbo 

novih storitev v skladu s pričakovanjem gostov. 

Pri pisanju diplomske naloge smo ugotovili, da hotelski management s pregledom spletnih 

ocen in posledično prepoznavanjem tistih elementov, ki vplivajo na zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo gostov, lahko vpliva na zadovoljstvo gostov z njihovimi storitvami in tudi na 

njihovo zvestobo. Izboljševanje poslovanja in prilagajanje storitev pričakovanjem gostov 

zahtevata neprestano prilagajanje in spreminjanje poslovanja hotela. Zato je nujna 

vzpostavitev sistema za spremljanje zadovoljstva gostov. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen podpore strankam 

Priloga 2 Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen čistoče 

Priloga 3  Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen objekta 

Priloga 4  Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen lokacije hotela 

Priloga 5 Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen udobja sob 

Priloga 6 Prikaz pozitivnih, nevtralnih in negativnih ocen osebja 

Priloga 7 Primerjava povprečnih ocen sentimenta po letih 

Priloga 8  Primerjava povprečnih ocen sentimenta po posameznih hotelih glede na leto 

 





Priloga 1 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 66,67 0,00 33,33 

Adora Hotel 63,64 0,00 36,36 

Antiq Palace Hotel 40,00 0,00 60,00 

Austria Trend Hotel 64,29 7,14 28,57 

Birokrat Hotel 62,50 0,00 37,50 

Bit Center Hotel 50,00 0,00 50,00 

Central Hotel 61,54 7,69 30,77 

City Hotel Ljubljana 46,15 5,77 48,08 

Cubo Hotel 78,33 6,67 15,00 

Four Points Sheraton 50,00 0,00 50,00 

G Design Hotel 66,67 0,00 33,33 

Hotel Emonec 51,72 3,45 44,83 

Hotel Galleria 43,75 0,00 56,25 

Hotel Lev 52,94 14,71 32,35 

Hotel mexico 84,62 0,00 15,38 

Hotel Mrak 60,00 0,00 40,00 

Hotel Park 47,83 4,35 47,83 

Hotel Slon 71,74 4,35 23,91 

Hotel Union 58,00 0,00 42,00 

Hotel Union Business 36,36 0,00 63,64 

M Hotel 40,00 10,00 50,00 

Nox 75,00 0,00 25,00 

Plaza Hotel 47,83 8,70 43,48 

Vander Urbani Hotel 44,44 11,11 44,44 





Priloga 2 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 92,86 2,86 4,29 

Adora Hotel 99,22 0,00 0,78 

Antiq Palace Hotel 68,09 0,00 31,91 

Austria Trend Hotel 89,61 2,60 7,79 

Birokrat Hotel 88,24 0,00 11,76 

Bit Center Hotel 70,73 4,88 24,39 

Central Hotel 81,06 4,55 14,39 

City Hotel Ljubljana 86,31 3,80 9,89 

Cubo Hotel 95,51 1,92 2,56 

Four Points Sheraton 85,11 2,13 12,77 

G Design Hotel 93,33 0,00 6,67 

Hotel Emonec 82,00 2,50 15,50 

Hotel Galleria 70,37 5,56 24,07 

Hotel Lev 84,29 3,57 12,14 

Hotel mexico 91,67 0,00 8,33 

Hotel Mrak 85,42 0,00 14,58 

Hotel Park 78,42 4,74 16,84 

Hotel Slon 85,08 2,22 12,70 

Hotel Union 87,55 3,21 9,24 

Hotel Union Business 82,61 4,35 13,04 

M Hotel 72,60 5,48 21,92 

Nox 100,00 0,00 0,00 

Plaza Hotel 95,24 1,90 2,86 

Vander Urbani Hotel 71,79 2,56 25,64 

 





Priloga 3 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 73,85 9,23 16,92 

Adora Hotel 77,38 8,33 14,29 

Antiq Palace Hotel 72,82 3,88 23,30 

Austria Trend Hotel 71,05 6,58 22,37 

Birokrat Hotel 68,35 6,33 25,32 

Bit Center Hotel 78,13 12,50 9,38 

Central Hotel 68,35 6,33 25,32 

City Hotel Ljubljana 67,60 5,03 27,37 

Cubo Hotel 80,72 2,69 16,59 

Four Points Sheraton 61,97 7,04 30,99 

G Design Hotel 79,17 4,17 16,67 

Hotel Emonec 58,21 5,22 36,57 

Hotel Galleria 65,82 10,13 24,05 

Hotel Lev 71,43 5,88 22,69 

Hotel Meksiko 53,33 10,00 36,67 

Hotel Mrak 65,52 10,34 24,14 

Hotel Park 61,68 5,61 32,71 

Hotel Slon 76,43 5,36 18,21 

Hotel Union 76,90 6,27 16,83 

Hotel Union Business 68,75 8,33 22,92 

M Hotel 53,33 11,11 35,56 

Nox 82,61 4,35 13,04 

Plaza Hotel 73,33 5,83 20,83 

Vander Urbani Hotel 76,74 6,98 16,28 





Priloga 4 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 80,00 8,00 12,00 

Adora Hotel 86,46 4,17 9,38 

Antiq Palace Hotel 76,11 7,22 16,67 

Austria Trend Hotel 76,61 8,06 15,32 

Birokrat Hotel 72,73 6,82 20,45 

Bit Center Hotel 73,53 5,88 20,59 

Central Hotel 85,71 5,99 8,29 

City Hotel Ljubljana 87,47 3,76 8,77 

Cubo Hotel 89,98 5,13 4,89 

Four Points Sheraton 58,06 16,13 25,81 

G Design Hotel 85,37 4,88 9,76 

Hotel Emonec 79,64 6,79 13,57 

Hotel Galleria 78,36 4,68 16,96 

Hotel Lev 80,07 7,38 12,55 

Hotel Meksiko 77,03 10,81 12,16 

Hotel Mrak 90,28 1,39 8,33 

Hotel Park 77,20 9,60 13,20 

Hotel Slon 86,82 5,07 8,11 

Hotel Union 84,70 5,41 9,89 

Hotel Union Business 80,65 6,45 12,90 

M Hotel 65,91 7,95 26,14 

Nox 89,19 0,00 10,80 

Plaza Hotel 80,98 7,36 11,66 

Vander Urbani Hotel 85,00 7,00 8,00 

 





Priloga 5 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 85,57 6,19 8,25 

Adora Hotel 89,59 3,62 6,79 

Antiq Palace Hotel 70,73 6,83 22,44 

Austria Trend Hotel 80,95 3,17 15,87 

Birokrat Hotel 81,90 4,31 13,79 

Bit Center Hotel 80,77 0,00 19,23 

Central Hotel 70,95 5,71 23,33 

City Hotel Ljubljana 71,06 8,94 20,00 

Cubo Hotel 92,15 4,41 3,45 

Four Points Sheraton 64,76 10,48 24,76 

G Design Hotel 89,39 1,52 9,09 

Hotel Emonec 62,34 8,54 29,11 

Hotel Galleria 70,00 6,84 23,16 

Hotel Lev 77,85 5,70 16,46 

Hotel Meksiko 84,00 2,67 13,33 

Hotel Mrak 60,49 8,64 30,86 

Hotel Park 60,88 6,80 32,31 

Hotel Slon 80,72 4,27 15,01 

Hotel Union 79,50 5,90 14,60 

Hotel Union Business 76,56 4,69 18,75 

M Hotel 60,68 7,69 31,62 

Nox 89,23 1,54 9,23 

Plaza Hotel 85,02 3,52 11,45 

Vander Urbani Hotel 73,44 4,69 21,88 

 





Priloga 6 

 

Hotel pozitivno % nevtralno % negativno % 

A Hotel Ljubljana 90,20 3,92 5,88 

Adora Hotel 93,91 3,48 2,61 

Antiq Palace Hotel 84,31 2,94 12,75 

Austria Trend Hotel 81,00 5,23 13,73 

Birokrat Hotel 84,96 1,77 13,27 

Bit Center Hotel 82,61 2,17 15,22 

Central Hotel 85,71 2,55 11,73 

City Hotel Ljubljana 81,11 3,89 15,00 

Cubo Hotel 94,16 2,64 3,20 

Four Points Sheraton 76,19 4,76 19,05 

G Design Hotel 98,33 0,00 1,67 

Hotel Emonec 76,69 5,08 18,22 

Hotel Galleria 85,16 1,65 13,19 

Hotel Lev 83,76 3,82 12,42 

Hotel Meksiko 83,33 3,03 13,64 

Hotel Mrak 80,60 4,48 14,93 

Hotel Park 77,82 5,86 16,32 

Hotel Slon 86,26 2,40 11,34 

Hotel Union 87,26 4,60 8,14 

Hotel Union Business 78,00 4,00 18,00 

M Hotel 65,00 9,00 26,00 

Nox 84,78 8,70 6,52 

Plaza Hotel 84,82 2,62 12,57 

Vander Urbani Hotel 83,78 5,41 10,81 





Priloga 7 

 

Hotel 2009 2011 2013 2015 2017 

A Hotel Ljubljana 0,062  0,197 0,161  0,162 0,204 

Adora Hotel   0,181  0,181 0,163 

Antiq Palace Hotel  0,170 0,174  0,131 0,143 

Austria Trend Hotel 0,237 0,135 0,176  0,204 0,155 

Birokrat Hotel  0,182 0,177  0,219 0,072 

Bit Center Hotel   0,173  0,158 0,161 

Central Hotel 0,225 0,166 0,172  0,173 0,101 

City Hotel Ljubljana 0,192 0,125 0,150  0,170 0,146 

Cubo Hotel  0,133 0,183  0,182 0,197 

Four Points Sheraton    0,164 0,237 

G Design Hotel   0,170 0,150  

Hotel Emonec 0,112 0,132 0,175 0,154 0,142 

Hotel Galleria 0,159 0,164 0,163 0,125 0,236 

Hotel Lev 0,205 0,143 0,187 0,189 0,217 

Hotel Mexico   0,175 0,153 0,139 

Hotel Mrak 0,196 0,192 0,089 0,145 0,272 

Hotel Park 0,169 0,139 0,149 0,151 0,222 

Hotel Slon 0,189 0,188 0,170 0,177 0,185 

Hotel Union 0,144 0,195 0,189 0,196 0,230 

Hotel Union Business 0,206 0,177 0,054  0,159 

M Hotel 0,114 0,155 0,140 0,154 0,194 

Nox   0,135 0,195 0,151 

Plaza Hotel   0,177 0,182 0,201 

Vander Urbani Hotel   0,172 0,169 0,159 

Povprečje 0,170 0,162 0,161 0,169 0,171 

 





Priloga 8 

 

Hotel 2009 2011 2013 2015 2017 

A Hotel Ljubljana 0,062 0,197 0,161 0,162 0,204 

Austria Trend Hotel 0,237 0,135 0,176 0,204 0,155 

Central Hotel 0,225 0,166 0,172 0,173 0,101 

Hotel Mrak 0,196 0,192 0,089 0,145 0,272 

Hotel Union 0,144 0,195 0,189 0,196 0,230 

 


