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POVZETEK 

 

Namen raziskave je ugotoviti in opredeliti dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo odločitev 

o dopustu, ter preveriti njihov vpliv na konkretnih primerih (predstavljene različne ponudbe). 

Empirični del naloge je zasnovan kot zbiranje kvantitativnih podatkov v okviru anketne 

raziskave, opravljene na reprezentativnem vzorcu. Iz raziskav je razvidno, da osebni dohodek 

posameznika postavlja v ospredje ceno kot glavni dejavnik, ki vpliva na načrtno odločitev 

posameznika o dopustu. Z analizo smo ugotovili, da je pripravljenost za iskanje informacij o 

počitnicah med uporabniki interneta večja od pripravljenosti rezervacije ali plačila počitnic 

prek interneta. Na podlagi teh rezultatov je kot pomoč pri odločanju posameznika o dopustu 

oblikovan večparametrski model, in sicer v primeru, da na našo odločitev vpliva več različno 

pomembnih dejavnikov. 

 

Ključne besede: anketa, turizem, internet, odločanje, večparametrski model. 

 

SUMMARY 

 

The aim of this resarch is to identify the factors that affect an individual's decision about 

holiday, and check their impact on practical specific cases (presented with different 

examples). The empirical part of the research project is designed as a quantity data collection 

based on a research questionnaire, filled in by a representative sample. The findings show that 

personal income brings the price as the main factor that affect the individual's decision about 

holidays. On the basis of analysis we found out that the willingness to search for information 

about holidays ofn Internet is greater than the willingness to pay or to book holidays through 

the internet. Based on these results, we designed multiattribute model to assist in decising 

making model in case that decision is influenced by several different factors. 

 

 

Key words: questionnaire, tourism, internet, decision making, multiattribute model. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Teoretična izhodišča 

 

Kako se odločimo, kam, kdaj, zakaj, kako, za koliko časa na dopust? Da bi se izognili slabi 

izbiri počitnic, se moramo pred odločitvijo zamisliti, kakšne so naše želje, potrebe in 

pričakovanja ter koliko nam naš dohodek dopušča. 

 

Končni cilj uporabnikov je, da z nakupom izdelka ali storitve zadovoljijo svoje potrebe. Na 

trgu se pojavlja vedno več izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo enake potrebe in med 

katerimi uporabnik lahko izbira. Kateri izdelek ali storitev bo uporabnik izbral, pa je odvisno 

od številnih dejavnikov (družina, prijatelji, oglaševalci, razpoloženje, čustva in drugi). 

 

Najpogostejši razlogi za potovanje evropskih prebivalcev v letu 2008 so bili: rekreacija in 

prosti čas 47 %, 20 % počitnice na obali in 17 % za medkulturna doživetja (Slak 2009). 

 

Na odločanje odločevalca imajo vpliv osebni dejavniki, kot na primer življenjski slog, 

situacija, vrednote, psihološki dejavniki, kot so zaznave, motivi, vedenje, učenje in osebnost, 

ter družbeni dejavniki, kot so vloga v družini, referenčne skupine in socialni sloj (Potočnik 

2002, 109). 

 

Večina tistih, ki v letu 2008 ni potovala, je kot razlog za nepotovanje navedla pomanjkanje 

finančnih sredstev. Približno 41 % Evropejcev je imelo dovolj finančnih sredstev, 40 % jih je 

moralo še varčevati za dopust, 11 % jih je bilo v hudi finančni stiski, kar pomeni, da si v letu 

2009 niso mogli privoščiti dopusta. Po podatkih za leto 2009 so si lahko največ počitnic 

privoščili prebivalci naslednjih držav, in sicer 69 % Fincev, 66 % Nizozemcev, 62 % Švedov, 

Luksemburžanov in ravno toliko Dancev, 60 % Avstrijcev, Slovenci pa so se nahajali tik pod 

evropskim povprečjem, in sicer s 43 % (Slak 2009). 

 

Človekove odločitve so odvisne od oblikovanja njegove miselne strukture, od načina 

človekovega predhodnega učenja in izkušenj, od njegovih podzavestnih stanj in tokov, od 

inteligence in intuicije, zaznanih potreb in na tej podlagi izoblikovanih interesov, ki so temelj 

motivacijskih mehanizmov (Hudej in Zidarn 2000, 21). 

 

Odločanje je proces, pri katerem izmed več možnosti izberemo tisto, ki najbolj ustreza našim 

ciljem. Vrstni red zaželenosti variant določa t. i. preferenčna reakcija imam raje. Ta je 

odvisna od preferenčnega znanja odločevalca in ni pogojena le z njegovim strokovnim 

znanjem, ampak tudi z njegovimi vrednotami (Krapež in Rajkovič 2003, 15).  

 

Faze odločanja so (Ferk in Franc  b. l. ): 

1. Identifikacija problema – obstaja problem, ki ga je smiselno reševati na sistematičen in 

organiziran način; opredelimo cilje. 

2. Identifikacija kriterijev – določimo kriterije, na osnovi katerih bomo ocenjevali 

alternative. 

3. Razvrščanje kriterijev – upoštevamo medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. 

4. Nabor vrednosti posameznega kriterija – določimo merske lestvice za primerjanje po 

različnih kriterijih. 

5. Definicija funkcije koristnosti (ciljne funkcije) – vpliv posameznih kriterijev na izbrano 

odločitev.  
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6. Opis alternativ – z vrednostmi izbranih kriterijev; v obliki intervalov ali verjetnostnih 

porazdelitev. 

7. Vrednotenje in analiza alternativ – določanje končne ocene variantam na osnovi kriterijev. 

Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša.  

 

Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše 

podprobleme. Vsako varianto razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih 

ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno posamezne variante dobimo s 

postopkom združevanja (Bohanec in Rajkovič 1995). 

 

Večparametrski modeli so koristen pripomoček za podporo odločanja v zahtevnih 

odločitvenih situacijah, še posebej, kadar nastopa veliko število dejavnikov, ki vplivajo na 

odločitev. Metode niso nadomestilo za človeka – odločevalca, pač pa prispevajo k bolj 

sistematičnemu in organiziranemu odločanju. Odločevalca usmerjajo k razmišljanju in 

zbiranju informacij o problemu ter zmanjšajo možnost, da bi spregledal dejavnike, ki bistveno 

vplivajo na odločitev (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 22).  

 

Polnjenje lupine ekspertnega sistema je zamudno delo, iz česar sledi, da je takšen sistem 

smiselno uporabiti predvsem pri odločitvenih procesih, ki imajo veliko ponovitev, ali pa pri 

tistih, pri katerih je teža odločitev tako velika, da odtehta čas, porabljen za polnjenje in 

izgradnjo sistema. To pa odločitveni proces o izbiri dopusta vsekakor je.  

 

Izdelava samega modela ni lahka naloga, saj se storitve razlikujejo od izdelkov, zato težko 

določimo kriterije, po katerih bomo primerjali storitve. V skromno pomoč so nam običajno 

dve, tri sličice hotela in še te prikazujejo hotel v najlepši možni luči, dejansko stanje pa je 

potem čisto drugačno. Pri storitvah ne moremo vnaprej oceniti elementov, kot so na primer 

čistoča hotela, prijaznost osebja, kakovost wellness storitev in tako dalje.  

 

Predstavitev turističnih storitev prek interneta je spremenila vedenje porabnikov. 

Tradicionalne tržne poti, ki so jih turistični ponudniki do sedaj uporabljali za nagovarjanje 

potencialnih potrošnikov, bo dopolnil ali v veliki meri celo nadomestil internet. Kot 

tradicionalno tržno pot mislimo na to, da posameznik pride v turistično agencijo, izrazi svoje 

želje glede dopusta in prepusti turističnemu agentu, da poišče najustreznejšo ponudbo. 

Problem, ki se pogosto pojavi pri tem načinu iskanja, je, ali se posameznik zna ustrezno 

izraziti oziroma ali ga turistični agent pravilno razume. Za nekoga je oddaljenost plaže 500 

metrov od hotela blizu, za drugega je to daleč. Na takšen način je težko poiskati 

najustreznejšo ponudbo. Uporaba interneta za iskanje in nakupovanje turističnih storitev se 

povečuje vse od pojava spleta. Turisti oziroma povpraševalci po turističnih storitvah imajo 

možnost dostopa do direktnih informacij na spletnih straneh turističnih agencij, kar jim 

omogoča, da se prepričajo, ali določena storitev oziroma ponudba zadovoljuje njihove želje in 

potrebe v celoti.  

 

56 % Evropejcev, ki se je v letu 2008 odpravilo na počitnice, je glavne počitnice v sezoni 

organiziralo v lastni režiji, 16 % je vozovnice ali nastanitev rezerviralo prek potovalne 

agencije in 10 % preko spletnega ponudnika potovanj (Slak 2009).  

 

Hotel ali turistična destinacija lahko vsebujeta vse dejavnike, ki si jih želimo, vendar je 

vprašljiva kakovost celotne storitve, saj so posamezniki zelo različno zadovoljni s storitvijo.  

Splošno gledano ima evropski turist raje odlično kakovost za dobro ceno (33 %), kakor nizko 

ceno (16 %) (Slak 2009). 
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Internet omogoča pridobitev drugih mnenj, informacij iz prve roke, ki jih najdemo na raznih 

forumih (Lonely Planet's, Thorn Tree, Trip advisor in drugi), slikovne in celo video 

predstavitve. S tem si zmanjšamo možnost, da bomo razočarani.  

 

Po podatkih TIA (Travel Industry Association of America) več kot 75 milijonov dopustnikov 

uporablja internet za planiranje počitnic. V letu 2004 je bilo več kot 70 % rezervacij 

opravljenih preko spleta (Ortega Duncan 2009). 

 

Spletne strani slovenskih turističnih agencij omogočajo iskalnik počitnic, vendar nobena od 

agencij oziroma spletna stran le-te nima razvitega modela, s katerim bi lahko hkrati med seboj 

neposredno primerjali in ocenjevali več hotelov. Ker se v procesu odločanja srečujemo s 

primerjavo različnih turističnih ponudb, smo se odločili, da bomo razvili model, ki bo 

namenjen potencialnim turistom kot pomoč pri primerjavi in izbiri najbolj ustrezne ponudbe.  

 

 

1.2 Nameni in cilji magistrske naloge 

 

Namen magistrske naloge je preučiti dejavnike, ki vplivajo na našo odločitev o dopustu. 

Slovenska turistična organizacija, s ciljem ugotoviti potovalne namere prebivalcev Slovenije, 

dvakrat letno, in sicer pred pričetkom poletne in zimske turistične sezone, izvede raziskavo o 

potovalnih namerah prebivalcev Slovenije. Na osnovi rezultatov raziskav, ponudb turističnih 

agencij, internetnih strani, ki omogočajo rezervacije počitnic, smo zgradili večparametrski 

model za podporo potencialnim turistom pri izbiri najboljše ponudbe za dopust, in sicer glede 

na njihove želje in potrebe. Model je zgrajen na podlagi izbranih parametrov, ki so razvrščeni 

v hierarhično drevo parametrov. Izbira najustreznejše ponudbe je podprta z lupino 

ekspertnega sistema DEXi, ki omogoča izgradnjo baze znanja, ocenjevanje variant in razlago 

rezultatov.  

 

Cilji teoretičnega dela so: 

- predstaviti dejavnost turizem, 

- identificirati dejavnike, ki odločujoče vplivajo na odločitev o dopustu (kam, kdaj, kako, 

zakaj, za koliko časa …), 

- primerjava potovalnih namer prebivalcev Slovenije po sezoni (zimska − poletna) in letih 

(2006−2011),  

- primerjava Slovenije z ostalimi evropskimi državami o potovalnih namerah prebivalcev, 

- preučiti uporabo interneta pri odločitvi o dopustu, 

- predstaviti model odločanja, ki je podprt z lupino ekspertnega sistema DEXi. 

 

Cilji aplikativnega dela so: 

- na podlagi sekundarnih podatkov oblikovati anketni vprašalnik,  

- preveriti zastavljene hipoteze, 

- oblikovati odločitveni model pri izbiri dopusta, ki bo podprt s sistemom DEXi in 

predstaviti dobljene rezultate. 

 

Z empiričnim delom smo ugotovili, kateri so glavni dejavniki, ki odločujoče vplivajo na 

posameznikovo odločitev o dopustu. Povezano smo predstavili kot funkcijo odločitve, ki je 

pokazala, kako je odločitev povezana z dejavniki (cena, ponudba, destinacija, lokacija). 

Odnos med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami je predstavljen kot regresijska funkcija. 

Dobljena funkcija omogoča izračun trenda ter napoved gibanja dejavnikov, ki vplivajo na 
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posameznikovo odločitev; vpliv katerega dejavnika se povečuje in katerega zmanjšuje. 

Izračunali smo tudi koeficiente korelacije med posameznimi dejavniki, da smo prišli do 

odločujočega dejavnika, ki vpliva na odločitev o dopustu.   

 

 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

  

Temeljna teza: Z odločitvenim modelom do lažje primerjave turističnih ponudb, kar se odraža 

z najboljšo izbiro dopusta, ki bo zadovoljil naše želje, potrebe in pričakovanja.   

 

V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze. 

 

H1: Osebni dohodek posameznika vpliva na odločitev o izbiri dopusta.  

 

Vsak od nas si želi obiskati določeno destinacijo, problem se pojavi pri ceni aranžmaja. 

Vprašanje je, ali smo se pripravljeni »žrtvovati«, da uresničimo to željo v smislu, ali nam naša 

kupna moč to dopušča. Po novem banke ponujajo razne namenske kredite za dopust, vendar 

je od posameznika odvisno, ali se je pripravljen »zakreditirati« za dopust ali pa je to le 

možnost v sili.  

 

Dohodek je eden izmed pomembnejših dejavnikov turističnega povpraševanja, vendar to še ne 

pomeni, da je dohodek vedno tisti, ki določa turistično povpraševanja. Najpomembnejši 

dejavnik je tisti, ki je v posameznem primeru najslabše razvit oziroma ozko grlo in 

najmočnejše vpliva na oblikovanje povpraševanja (Mihalič 2008, 92). 

 

H2: Pripravljenost za iskanje informacij o počitnicah je med uporabniki interneta večja od 

pripravljenosti rezervacije ali plačila počitnic prek interneta.  

 

Trenutno se nahajamo na prehodu, ko internet ne predstavlja več samo »informacijske baze«, 

ampak se le-tega vse več posameznikov poslužuje tudi za rezervacije ali celo plačila 

dopustov. S tem se zmanjšuje osebni stik s turističnimi agenti, čeprav pa nekateri še vedno 

cenijo ta način, znanje agentov, njihove izkušnje in podobno. Prav tako mnogi informacije 

pridobijo drugje, samo rezervacijo in plačilo pa opravijo v turistični agenciji, saj spletu še 

vedno ne zaupajo dovolj.  

 

H3: Izbor dopusta je načrtna odločitev posameznika. 

 

Na odločitev o dopustu vplivajo številni dejavniki − od osebnega dohodka, cene aranžmaja, 

nujnosti potovanja, do kakovosti ponudbe …, zato predpostavljamo, da ko se posameznik 

odloča, dobro pretehta vse dejavnike in možne alternative. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki 

se odločijo impulzivno − bodisi zaradi nujnosti potovanja ali pa dobrih oglaševalskih akcij 

(ugodne last minute počitnice). 

 

Turistični proizvod je sestavljen iz petih komponent, ki vplivajo na zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo turista, in s tem zanj ustvarjajo vrednost: lokacija, zmogljivosti (nastanitvene, 

prehrambene, rekreacijske …), ugled destinacije, cena in način izvajanja storitev (Uran in 

Ovsenik 2006, 66).   
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1.4 Metodologija 

 

Magistrsko delo ni striktno ločeno na teoretični in aplikativni del temveč že zaradi same 

vsebine naše raziskave se prepleta teorija z našimi prispevki. V prvem delu  poglobljeno 

proučujemo razpoloženo domačo in tujo literaturo ter druge vire, ki so objavljeni na temo 

organizacije počitnic, uporabe interneta v turizmu, odločitvenih modelih in preverjamo 

zastavljene hipoteze. S pomočjo teorije smo izluščili 4 glavne dejavnike oziroma faktorje, ki 

jih bomo uporabili v drugem delu, ko prestavljamo večparametrski model za lažjo odločitev 

pri izbiri dopusta.  

 

Uporabili smo naslednje metode: 

- metoda deskripcije, s pomočjo katere smo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena 

dejstva,  

- metoda klasifikacije, pri čemer smo definirali pojme, 

- metoda kompilacije, pri kateri smo s povzemanjem stališč drugih avtorjev v zvezi z 

izbrano temo prišli do oblikovanja novih stališč. 

 

V drugem delu magistrske naloge smo se osredotočili na oblikovanje modela za izbiro 

najustreznejše ponudbe za dopust, ki je podprt z lupino ekspertnega sistema DEXi. Različne 

ponudbe smo primerjali po dejavnikih, ki smo jih izločili iz že narejene raziskave o 

potovalnih namerah Slovencev, pri čemer so predstavljeni glavni motivi potovanja, 

predvidene aktivnosti na tem, pomembnost dejavnikov za zadovoljstvo v izbrani destinaciji, 

predviden proračun, namenjen dopustu. Izvedli smo anonimno anketo, namenjeno 

posameznikom, ki so v letu 2011 v poletnem času načrtovali odhod na dopust. Predstavili smo 

pet različnih naključnih ponudb, primerjanih po enakih dejavnikih. S pomočjo izvedene 

raziskave smo ugotovili, kaj posameznikom pomeni več − ali je to ponudba hotela, cena, 

destinacija, lokacija. Ponudbe smo predstavili na različne načine, ene le z opisom, druge z 

dodanimi fotografijami in tretje z mnenji gostov. Rezultate raziskave smo predstavili z DEXi 

sistemom, ki omogoča primerjavo več ponudb na enem mestu.  

 

Metoda DEXi je predstavnik kvalitativnih (simboličnih) večparametrskih metod, ki namesto 

numeričnih uporablja simbolične parametre. Program DEXi je primeren za posameznika, ko 

se odloča o konkretnem problemu in med sabo primerja več različnih variant po enakih 

kriterijih. 

 

Pri oblikovanju vprašalnika smo največ pozornosti posvetiti vrsti, številu in sestavi vprašanj, 

pa tudi na videz vprašalnika nismo pozabili. Raven in zahtevnost vprašalnika smo prilagoditi 

strukturi anketirancev, ne da bi pri tem posegli v njihovo zasebno življenje.  

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov: 

- vprašanja, ki segmentirajo stranke po različnih kriterijih (spol, izobrazba, starost, status, 

regija bivališča in neto mesečni dohodek), 

- vprašanja, ki so usmerjena tako, da dajejo odgovore na zastavljen cilj magistrske naloge, 

- primerjava različnih ponudb. 

 

Pred raziskavo smo vprašalnik testirali in se na tak način izognili dvoumnim in nerazumljivim 

vprašanjem ter trditvam. Pozneje smo v anketiranje vključili čim večje število oseb različnega 

spola, starosti, izobrazbe, regije, delovnega statusa, neto mesečnega dohodka, in sicer 

prebivalcev Republike Slovenije, da smo dobili reprezentativen vzorec.  
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Zaradi lažje obravnave in analize podatkov so bila vprašanja v anketi predvsem zaprtega tipa. 

Poslužili smo se Likartove lestvice, saj smo z dobljenimi rezultati lažje analizirali odgovore. 

Glede na to, da na odločitev o izbiri dopusta vplivajo merljivi dejavniki, smo uporabili 

multivariatno regresijsko analizo.  

 

Regresijska analiza nam je omogočila ugotoviti, kateri kazalniki med več neodvisnimi 

spremenljivkami vplivajo na odvisno spremenljivko. V našem primeru smo ugotovili, kateri 

dejavniki vplivajo na našo odločitev o izbiri dopusta.  

 

V nalogi smo uporabili tudi faktorsko analizo katere cilje je, da ugotovimo ali so zveze med 

opazovanimi spremenljivkami pojasnjljive z manjšim številom posredno opazovanih 

spremenljivk ali faktorjev. 

 

Z analizo časovnih vrst smo preučili pomen in lastnosti časovnih točk ter opazovali pojav 

skozi čas in napovedali prihodnje trende. S korelacijskim koeficientom smo predstavili moč 

linearne povezanosti spremenljivk, dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo odločitev. 

 

 

1.5 Omejitve in predpostavke 

 

Glede nato da smo z raziskavo začeli v poletnem času, smo se omejili na analizo o potovalnih 

navadah Slovencev v poletnih sezonah, o čemer se ljudje v tistem trenutku največ odločajo. 

Spletna anketa je bila aktivna od 11. 7. 2011 do 11. 8. 2011. S pošiljanjem vabil prijateljem, 

znancem, z objavo povezave do ankete na različnih forumih in spletnih straneh smo prišli do 

ustreznega števila rešenih anket. Na podlagi dovolj velikega reprezentativnega vzorca lahko 

posplošimo dobljene rezultate na celotno populacijo.  

 

Predpostavljamo, da se uporabniki v povprečju obnašajo racionalno pri svojih odločitvah, da 

izberejo vedno najboljšo varianto in da so resnicoljubni pri izpolnjevanju vprašalnika. 

 

Obravnavani odločitveni problem je zasnovan kot dokaj preprost, saj smo primerjali različne 

ponudbe le po 4 glavnih kriterijih, ki so bili izpostavljeni v raziskavah Slovenske turistične 

organizacije, ne upošteva pa vpliv ostalih zunanjih dejavnikov, kot so na primer vpliv 

turističnega agenta, njegovo mnenje, prepričevanje, vpliv družine oz. ostalih potnikov …V 

vsakdanjem življenju se s tem problemom ukvarja vsak posameznik posebej, ki bi predlagane 

ponudbe primerjal po več kriterijih oziroma bi že omenjene razčlenil še na več podkriterijev, 

tako da bi dobil natančnejšo analizo. Rezultati naše analize s pomočjo računalniškega 

programa DEXi so splošnega značaja, ki predstavlja pomoč pri odločanju, končna odločitev 

pa še vedno ostaja v rokah človeka.  
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2 TURIZEM 

 

Turizem je zapletena dejavnost z ekonomskimi in neekonomskimi učinki, ki nastajajo kot 

posledica potovanja in začasnega bivanja ljudi zunaj kraja stalnega prebivališča. Od doma se 

odpravijo zaradi preživljanja prostega časa, oddiha, zdravljenja, razvedrila, ogleda naravnih in 

kulturnih znamenitosti, prireditev, poslovno in še iz drugih razlogov. Razvoj turizma 

spodbujajo različne potrebe: sprememba okolja, potovanje, počitek, oddih, druženje, 

rekreacija idr. (Žerovec 2003, 12).  

 

Smith (2004) opredeljuje turizem kot niz aktivnosti, ki so povezane s trenutno odsotnostjo 

osebe iz običajnega okolja za obdobje ne daljše od enega leta zaradi preživljanja prostega 

časa, sprostitve, poslov ali drugih razlogov, če le-ti niso opravljanje dejavnosti, za katero v 

obiskanem kraju prejme plačilo. 

 

 

2.1 Turistična panoga 

 

Turistična panoga združuje pet večjih sektorjev (Middleton in Clarke 2001, 11): 

- namestitveni sektor: hoteli, moteli, mladinski hoteli, apartmaji, zasebne sobe …,  

- sektor turističnih znamenitosti: tematski parki, muzeji, galerije, nacionalni parki, 

zabaviščni parki …,  

- prevozni sektor: letalske družbe, železnice, ladijski prevozi, avtobusna podjetja …,  

- sektor organizatorjev potovanj: turistične agencije, turoperaterji …,  

- sektor organizacij v turističnih destinacijah: nacionalna turistična organizacija, 

organizacija za trženje turistične destinacije, turistični centri, turistična društva … 

 

Organizator potovanj proizvaja pavšalna potovanja, ki vključujejo štiri poslovne funkcije: 

načrtovanje, organizacijo, prodajo in izpeljavo pavšalnih programov. Turistična agencija je 

oseba ali podjetje, ki potrošnikom posreduje turistične storitve, kot na primer transportne 

storitve, nastanitev, pavšalne proizvode po naročilu proizvajalcev, prevoznikov, hotelov in 

organizatorjev potovanj za provizijo (Mihalič 2003, 24).  

 

Vsak turist je drugačen; v sebi nosi različne izkušnje, motivacije in želje (Buhalis in Law 

2008). Z razvojem interneta se je razvil nov turist, ki za svoj denar in čas želi imeti 

ekskluzivno izkušnjo. Turisti imamo vedno manj zanimanja za že oblikovane aranžmaje. Vse 

več je zanimanja za individualne, ki so prilagojeni posameznikom, njihovim željam in 

potrebam. Ker živimo v času, ko imamo na voljo vse manj časa zase in za svoje hobije, 

želimo, da v tistem kratkem času, ki ga imamo na voljo, vidimo čim več stvari in se 

udejstvujemo na osebni in profesionalni ravni (Buhalis in Law 2008). 

 

Turizem za Slovenijo še vedno predstavlja v veliki meri neizkoriščeno možnost njenega 

gospodarskega in družbenega razvoja ter prepoznavnosti v svetu, saj še vedno zaostaja za 

primerljivimi državami v Evropi (če primerjamo s stopnjo razvitosti med sosednjo Avstrijo, 

Slovenijo in Švico), po relativnem obsegu turističnih kapacitet, številu turističnih ponudnikov 

v Sloveniji, kot tudi po turističnem prometu in zaposlenosti. 

 

Slovenska turistična organizacija (2007, 6) v Strategiji trženja slovenskega turizma 

2007−2011  ugotavlja, da se gostje večinoma odločajo za večkratni krajši oddih v Slovenji, 

saj so leta 2005 v povprečju prenočili 3,2-krat (od leta 1995 se je povprečna doba bivanja 
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skrajšala za 0,5 dneva). Domači gost v povprečju prenoči večkrat (3,8-krat) v primerjavi s 

tujim gostom (2,8-krat). 

 

Slovenski turizem je v letu 2006 dosegel naslednje poslovno-finančne rezultate (Slovenska 

turistična organizacija 2007): 

- 1,5 milijona tujih turistov je leta 2005, skupaj z vsemi viri turističnega deviznega priliva, 

potrošilo v Sloveniji 1,4 mrd EUR, kar predstavlja 10 % izvoza blaga in storitev v 

Sloveniji, 

- 54.000 delovnih mest (6,4 % vseh zaposlenih), 

- predstavlja 7 % v BDP, 400 mrd SIT skupne proizvodnje in 6 % dodane vrednosti. 

Slovenska turistična organizacija ugotavlja, da je eden izmed največjih problemov za 

doseganje boljših rezultatov turizma v Slovenji v preteklem obdobju viden v premajhnem 

obsegu, kakovosti, notranji konkurenčnosti in celovitosti ponudbe (turističnih proizvodov na 

različnih ravneh). SWOT matrika predstavlja sintezo ključnih strateških dejavnikov, ki 

vplivajo na razvoj slovenskega turizma. Preglednica 1 izpostavlja ključne prednosti in 

priložnosti. Identificirane slabosti želimo spremeniti v prednosti, nevarnosti pa v priložnosti.  

Preglednica 1: SWOT matrika – turizem v Sloveniji 

 
PREDNOSTI SLABOSTI 

- Raznolikost ponudbe na majhnem prostoru, 

- ohranjena narava, kulturna dediščina in 

bogato sodobno-kulturno ustvarjanje, 

- kulinarika in vina, 

- gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva, 

- Evropa v malem, 

- geografska lega. 

- Nepovezanost ponudbe, 

- neoblikovani IPT, 

- neprepoznavnost destinacije in poddestinacij, 

- pomanjkanje kadra, 

- nizek nivo kakovosti, 

- pomanjkanje standardov ponudbe, 

- neprivlačnost destinacije za tuje investitorje, 

- premalo malih in srednjih podjetij,  

- pomanjkanje informacij in raziskav. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- Destinacije s kakovostno ponudbo, 

- lahko dostopne destinacije,  

- destinacije s ponudbo zunaj sezone, 

- destinacije z individualno ponudbo, 

- nove destinacije v Evropi, 

- kratke, ponavljajoče se počitnice, 

- destinacije z raznoliko ponudbo, 

- destinacije z avtentično ponudbo,  

- destinacije s kulturno bogato ponudbo, 

- uravnotežene in trajnostno naravnane 

destinacije,  

- destinacije s specializirano ponudbo, 

- internet, 

- razvitost turistično-društvene organizacije, 

- sodelovanje z ostalimi dejavnostmi. 

- Nerazumevanje države za razvoj turistične 

dejavnosti, 

- nerazumevanje lokalnih skupnosti za razvoj 

turistične dejavnosti, 

- neizpolnjevanje pričakovanj turistov, 

- cenejše destinacije s podobno ponudbo, 

- neugodno podjetniško okolje z 

administrativnimi ovirami, 

- nezadosten obseg razvojnih spodbud za 

področje turizma, 

- neizvajanje javno-zasebnega partnerstva, 

- nezadostna povezanost različnih akterjev na 

nivoju turizma. 

 

Vir: Uran in Ovsenik 2006, 22. 
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2.2 Turistična storitev 

 

Turistični proizvod z vidika turista predstavlja celotno doživetje, ki ga ima turist v zvezi z 

vsemi storitvami, ki so kakor koli povezane s pavšalnim proizvodom, vključno s tistim v kraju 

stalnega bivanja, kot je na primer rezervacija.  

 

Pri turističnem proizvodu sta nadvse pomembni kakovost vseh sestavin ter raznolikost, oboje 

pa je odvisno od razpoložljivih naravnih in družbenih potencialov, od stopnje ekološke 

osveščenosti in od ljudi, gostiteljev in domačinov. Z drugimi besedami − turistični proizvod z 

vidika turista ni le hotelska postelja, temveč paket več različnih storitev.  

 

Če turistični proizvod opredeljujemo v času, ko je turist izven kraja stalnega prebivališča, ima 

tri glavne sestavine, in sicer privlačnost destinacije, turistične zmogljivosti v tej ter dostopnost 

destinacije. Dežela, regija, turistični kraj ali središče, ki razpolagajo s privlačnostmi, ki 

motivirajo turiste k obisku, imajo turistični značaj. Zaradi turističnih privlačnosti turisti 

kupujejo turistične proizvode, ki so prostorsko vezani na destinacijo. Privlačnosti so lahko 

naravne, izgrajene, kulturne in socialne (Middleton in Clarke 2001, 56). 

 

Proizvod v turizmu ima štiri nivoje (Cvitkovič 2008): 

- osnovni proizvod (proizvod, ki ga kupec resnično kupi, npr. turistični paket), 

- pomožni ali podporni proizvod (storitve in blago, ki jih mora gost imeti, da lahko 

uporablja osnovni proizvod, npr. hotel mora imeti recepcijo, restavracijo), 

- dodaten oziroma pomožen proizvod (proizvod, ki obogati osnovni proizvod, npr. 

kozmetični salon, fitnes), 

- proizvodi, ki povečujejo in razširjajo osnovni, stranski in dodaten proizvod (dobro 

vzdušje, da se gost dobro počuti in tako večkrat izbere npr. isto verigo hotelov). 

V večini primerov se v turizmu kupuje in prodaja storitev ali kombinacija fizičnega proizvoda 

ter storitve. Turistični potrošniki se svobodno odločajo, s katerimi turističnimi dobrinami in v 

katerem času bodo zadovoljili svoje potrebe, medtem ko so nosilci turistične ponudbe odvisni 

od prostora in časa in se le s težavo prilagajajo turističnemu povpraševanju (Zorko 2005, 72). 

 

Osnovne značilnosti storitev so (Kotler 1991, 456): 

- neotipljivost ali neopredmetenost, ki se nanaša na njihovo nefizičnost. Ne moremo jih 

prijeti ali kako drugače zaznati. Ko kupimo pavšalni proizvod, ne vemo, kakšna bo naša 

izkušnja, ko bo izveden. 

- Neločljivost proizvodnje in potrošnje pomeni, da se proizvodnja in potrošnja odvijata 

istočasno in na istem mestu, ko sta prisotna potrošnik in proizvajalec. Pri storitvah gre za 

uporabo ali porabo določene storitve v določenem času in na določenem kraju. Ena izmed 

osnovnih nalog trženja je, da premosti razdaljo med aktom nakupa in izvedbo storitve, 

zato se turistični proizvodi prodajajo tudi v kraju bivanja potencialnih kupcev.  

- Variabilnost ali spremenljivost: storitve nastajajo v določenem procesu in ker se storitve 

izvajajo ter je osnovni sestavni del le-teh človek izvajalec, ni zagotovljena enaka raven 

kakovosti storitve.  

- Kratkotrajnost ali minljivost storitev pomeni, da določena storitev obstaja oziroma jo je 

možno izvesti le v nekem določenem času in prostoru. Npr. valentinov vikend paket je 

možno izvesti samo v mesecu februarju, ko je valentinovo.  

 

Preglednica 2 prikazuje glavne razlike med izdelki in storitvami. 
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Preglednica 2: Razlike med izdelki in storitvami 

 

IZDELKE STORITVE 

proizvajamo, izvajamo, 

izdelujemo na lokaciji, ki je večinoma 

nedosegljiva porabnikom, 

izvajamo na lokaciji ponudnika, večinoma 

ob udeležbi porabnika, 

dostavljamo na mesta, kjer porabniki 

živijo, 

porabniki pridejo na mesta, kjer izvajamo 

storitev, 

nakup pomeni lastništvo in uporabo po 

želji, 

nakup pomeni začasno pravico uporabe 

prostora in časa, 

lahko otipamo ob nakupu in 

preizkusimo pred nakupom, 

so neotipljive ob nakupu, pogosto jih ni 

mogoče preizkusiti, 

lahko skladiščimo. so minljive in jih ne moremo skladiščiti. 

 
Vir: Middleton in Clarke 2001, 42. 

 

Posebnosti turističnih storitev so (Middleton in Clarke 2001, 41−48): 

- sezonskost – izhaja iz različnega obsega povpraševanja po določenih storitvah. Večina 

turističnih trgov spremlja spremembe v povpraševanju preko leta. Vzrok sezonskosti so 

največkrat podnebne razlike emitivnih krajev. Rezultat sezonskosti je, da večina 

turističnih organizacij deluje na turističnem trgu 80−100 % v sezoni in 30 % ali manj 

izven sezone. Menja se tudi tedenska zasedenost; večja zasedenost je ob vikendih. Na 

dnevni razliki delujejo tudi letalske družbe, saj ob 8. uri lahko predvidevajo tudi do 95 % 

zasedenost sedežev, medtem ko ob 10. uri samo 45 % . Za Slovenijo velja, da je 

povpraševanje še vedno sezonsko pogojeno, saj je v poletnih mesecih (junij−avgust) leta 

2004 Slovenijo obiskalo 41 % vseh gostov, le-ti pa so ustvarili 44 % vseh letnih nočitev, 

sezonskost pa je očitnejša v obmorskih in gorskih krajih (kjer se poleg poletne sezone 

pojavlja še zimska); 

- visoki fiksni stroški – fiksni stroški se v turizmu pojavijo tudi, če se storitev ne koristi. 

Visoki so zaradi visoke naložbene vrednosti in posledično amortizacije osnovnih sredstev. 

Fiksni stroški so v letalskem prevozu v primeru 80- ali 20-odstotne zasedenosti enaki; 

- soodvisnost storitev – je ključ do uspeha turistične destinacije; kombinacija turističnih 

znamenitosti, namestitev, prevozne, gostinske storitve … Ponudniki turističnih storitev so 

pod velikim vplivom tržnih odločitev turističnih organizacij, ki skrbijo za razvoj in tržno 

komuniciranje destinacije ter ponudnikovih aktivnosti in zmogljivosti.  

 

 

2.3 Turistična ponudba, povpraševanje 

 

Turistična ponudba je tista količina turističnih potreb, ki je na voljo turistom po določenih 

cenah z namenom, da bi zadovoljila njihove turistične potrebe. Trg opredelimo kot mesto, 

kjer se srečujejo kupci in prodajalci z namenom izmenjave blaga in oblikovanja cen 

turističnih proizvodov. Z razvojem elektronskih komunikacij, kot so na primer centralni 

rezervacijski sistemi, je menjava možna tudi brez fizičnega srečanja (Planina 1993, v Mihalič 

2003, 50). 

 

Kakovost ponudbe ni odvisna samo od kakovosti posameznih fizičnih proizvodov in storitev, 

temveč je v veliki meri odraz raznolike sestave ponudbe, torej je treba sredstva vlagati v razne 

oblike dodatnih, dopolnilnih zmogljivosti in dejavnosti, kamor sodi tudi ureditev parkov, 

teniških igrišč ali igrišč za golf, plavalnih bazenov, savn, smučišč, večnamenskih dvoran, 
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organizacija kulturnih in športnih prireditev in podobno. Vsi ti objekti in storitve izboljšajo 

kakovost turistične ponudbe, zato lahko vplivajo na povečanje cen in hkrati na pridobitev 

turistov z višjo kupno močjo.  

 

Kakovost v turizmu opredeljujemo kot tisto tržno kategorijo in lastnost turističnega 

proizvoda, ki govori o doseganju/preseganju zahtev, potreb in pričakovanj turistov (Uran in 

Ovsenik 2006, 66). 

 

Turisti ocenjujejo kakovost turistične ponudbe z vidika, v kakšni meri so izpolnjena njihova 

pričakovanja in potrebe. Turistična ponudba lahko v celoti zadovolji potrebe posameznika, 

delno ali nad pričakovanji, ali pa sploh ne izpolni pričakovanj. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na pričakovanja posameznika (Fache 2000): 

- osebne potrebe, 

- pretekle izkušnje, 

- kompetentnost, 

- ponudba ostalih ponudnikov, 

- reklama od ust do ust, 

- oglaševanje, 

- obljube ponudnikov, 

- predstavitev ponudbe …   

 

Eden temeljnih problemov slovenskega turizma je še vedno slaba prepoznavnost (tako 

Slovenije kot države, kot tudi Slovenije kot turistične destinacije) in s tem povezane 

neustrezne asociacije, ki jih v potencialnem turistu vzbuja Slovenija oziroma slovenska 

turistična ponudba (umeščenost v Vzhodno Evropo oziroma na Balkan, neprivlačna ponudba, 

nizke cene in s tem povezana nizka kakovost ponudbe, nerazlikovanje od drugih 

vzhodnoevropskih destinacij, nerazvita osnovna in turistična infrastruktura in suprastruktura 

po obsegu kapacitet, kakovosti in privlačnosti). 

 

Ne glede na kraj bivanja, kje se nahajamo, uporabljamo enake dobrine. Mnogo je dobrin, ki 

jih ljudje doma redkeje uporabljajo, kot turisti pa si jih privoščijo v večji meri. Na dopustu se 

odločajo tudi za take dobrine, za katere se doma nikoli, to so nove ali pogostejše športne 

aktivnosti, obiski savn, nakupi spominkov… Nekatere sestavine turistične ponudbe uporabijo 

ali najemajo turisti samo za določen čas, in sicer tenis igrišča, kolesa, smuči… Mnoge 

turistične dobrine si turisti brezplačno ali za doplačilo ogledujejo, obiskujejo razne naravne in 

kulturne znamenitosti ter prireditve. Prav te so najpogostejši motiv turističnih potovanj, če so 

prilagojene turističnemu obisku, primerno urejene in dostopne. Materialne dobrine in storitve, 

ki sestavljajo turistično ponudbo, so torej tiste naravne in družbene privlačnosti, ki pritegnejo 

ljudi v določene kraje in na določena območja, jim omogočijo prevoz, bivanje, rekreacijo, 

razvedrilo, jih obogatijo z novim znanjem in spoznanji, z novimi izkušnjami, jim širijo 

obzorja, obnovijo telesne moči, vrnejo zdravje… Elemente turistične ponudbe teoretiki 

turizma razvrščajo v dve temelji skupini, in sicer v elemente primarne in elemente sekundarne 

turistične ponudbe. 

 

2.3.1 Primarna turistična ponudba 

Dobrine primarne turistične ponudbe v nekem kraju, na določenem območju, v neki državi ali 

na neki celini niso nastale zaradi turizma, vendar njihove zanimive lastnosti privlačijo turiste. 
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Med elemente primarne turistične ponudbe sodijo naravne dobrine, te je ustvarila narava in 

niso proizvod človekovega dela, ter družbene dobrine, ki jih je ustvarjal človek skozi stoletja 

in jih še ustvarja, vendar jih v enaki kakovosti ni mogoče ponoviti.  

 

 

Naravne turistične privlačnosti  

 

Turistično privlačno je tako rekoč vse, kar je povezano z naravo − od območij in posameznih 

delov narave do naravnih pojavov. Posebno turistično privlačne so geološke tvorbe, gorski 

vrhovi, razgledišča, površinski in podzemeljski kraški svet, soteske, tesni ledeniki in oblike, 

ki so posledica ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, močvirja, barja, potoki, 

reke in njihova obrežja, morje in morska obala, mineralne in termalne vode, življenjski 

prostor in redki primerki rastlinskih ter živalskih vrst, cela krajinska območja, objekti vrtne 

arhitekture in oblikovane narave. Čeprav naravne dobrine same po sebi ne ustvarjajo dohodka 

in torej nimajo cene, sta njihova kakovost in privlačnost tako veliki, da bodisi vzpodbudita 

bodisi dodatno povečata turistično povpraševanje in s tem omogočita višjo ceno blagu in 

storitvam, ki jih turisti v turističnih krajih z naravnimi in s kulturnimi znamenitostmi porabijo 

in uporabljajo. Med najbolj iskane in priznane turistično privlačne naravne prvine sodijo: 

podnebje, površje, vode v vseh pojavnih oblikah, rastlinstvo, živalstvo ter podoba pokrajine 

kot celote.  

 

 

Družbene in kulturne turistične privlačnosti 

 

Družbene turistične privlačnosti so materialne in duhovne vrednote, ki jih je ustvaril človek v 

preteklosti in jih ustvarja tudi danes. Tistih iz preteklosti, enako kakovostnih in z enako 

uporabno vrednostjo, dandanes ni mogoče ponoviti. Od naravni privlačnosti se razlikujejo 

tudi po tem, da je njihova stopnja privlačnosti praviloma skozi vse leto enaka, zato večinoma 

niso odvisne od letnih časov ter turističnih sezon in so lahko še bolj privlačne, kadar turistična 

sezona ni na višku, ker so manj obremenjene.  

 

Družbene privlačnosti zadovoljujejo predvsem človekove duhovne in kulturne potrebe. Lahko 

so osnovna turistična privlačnost, zaradi katere turisti obiščejo določen turističen kraj, lahko 

pa so samo dopolnilo neki naravni turistični privlačnosti. Več družbenih privlačnosti ima 

turistično območje oziroma turistični kraj, bolj privlačna, pestra in bogata je celotna turistična 

ponudba države. Zavestno vključevanje družbenih privlačnosti v turistično ponudbo poveča 

kakovost turistične ponudbe območja v celoti. Zaradi družbenih privlačnosti dobijo turistične 

dobrine, ki jih uporabljajo turisti, višjo ceno, turisti se prav zaradi njih zadržujejo v 

turističnem kraju dlje časa in porabijo več denarja, kar pa posledično omogoča tudi redno 

vzdrževanje družbenih privlačnosti.  

 

Bogata naravna in kulturna dediščina Slovenije je pomemben del slovenske turistične 

ponudbe in njen najbolj razpoznavni element na tujih trgih. Številne tematske poti, parki, 

kulturni objekti ipd. trenutno še niso povezani v integralne (celovite in doživljajske) turistične 

proizvode turističnih destinacij, zaradi česar je uspešnost njihovega trženja na turističnem trgu 

manj učinkovita. 

 



 

13 

 

2.3.2 Sekundarna turistična ponudba 

Dobrine sekundarne turistične ponudbe so plod človekovega dela in jih je mogoče kadarkoli v 

enakem obsegu in kakovosti znova proizvesti. Praviloma šele dobrine sekundarne turistične 

ponudbe omogočijo turistično vrednotenje in uporabo dobrin primarne ponudbe, ker 

zagotavljajo dostop do njih, prehranjevanje in bivanje na območju primarnih dobrin, razne 

oblike rekreacije in zadovoljujejo druge potrebe, povezane s turizmom.  

 

Sestavine sekundarne turistične ponudbe teoretiki turizma najpogosteje razvrščajo v tri 

skupine: 

- prometna zmogljivost, ki zajema vse vrste prometnih poti in prometnih sredstev ne glede 

na to, ali so splošno prometnega ali čisto turističnega značaja; 

- prenočitvena in prehrambena zmogljivost vseh vrst ter proizvodi in storitve, ki se 

proizvajajo v teh objektih; 

- zmogljivosti vseh drugih dejavnosti, ki sodelujejo in zagotavljajo zadovoljevanje 

turističnih potreb, to so turistične agencije, trgovine, servisi, bencinske črpalke, 

zdravstveni objekti, športno-rekreacijski objekti, ki vključujejo bazene, smučišča, 

markirane planinske in pešpoti.  

 

Najstarejša znanstvena definicija turističnega povpraševanja je »tista količina turističnih 

proizvodov, ki jih turist želi potrošiti pri dani ravni cen ali pri danem stanju deviznih tečajev«, 

avtorjev Hunzikerja in Krapfa iz leta 1942 (v Mihalič 2008, 69). 

  

V ekonomski literaturi obstajajo številni modeli turističnega povpraševanja, ki pa so si med 

seboj zelo podobni (Mihalič 2008, 77−81): 

- Krippendorfov model kot izhodišče razvoja turizma navaja znanstveno-tehnični napredek, 

od katerega so odvisni glavni dejavniki turističnega povpraševanja, in sicer povečanja 

življenjskega standarda (višji BDP, visoki realni prejemki na prebivalca), urbanizacija 

(delež mestnega prebivalstva), motorizacija (število osebnih vozil na tisoč prebivalcev) ter 

podaljšanje prostega časa; 

- Cicvarićev model poleg objektivnih dejavnikov izpostavlja tudi subjektivne delavnike. 

Objektivni so tisti, ki jih lahko razumsko pojasnimo, praviloma kvantificiramo ter 

znanstveno analiziramo, medtem ko so subjektivni tisti, ki jih težje pojasnimo, vendar 

igrajo pomembno vlogo predvsem pri izbiri cilja potovanja. Med subjektivne dejavnike 

uvrščamo modo, navade, prestiž, vero, ljubezen, posnemanje …; 

- Planinov model zajema oba zgoraj  navedena modela in med dejavnike turističnega 

povpraševanja uvršča potrebe po potovanju in turistični rekreaciji, privlačnosti – količina 

in kakovost naravnih, kulturnih in drugih privlačnosti, dohodek – denarna sredstva za 

turistično potrošnjo, prosti čas, razpoložljiv za turistično rekreacijo, iracionalni in 

subjektivni dejavniki ter agregatne cene za vse vrste dobrin, ki jih trošijo (ali pa so jih 

pripravljeni trošiti) turisti. 

 

Dejavniki turističnega povpraševanja izhajajo iz modelov, ki smo jih predstavili v prejšnjem 

odstavku. V nadaljevanju bomo predstavili posamezne dejavnike turističnega povpraševanja 

iz modela Janeza Planine (Mihalič 2008, 83−130): 

- potrebe po potovanju, ki se pojavijo kot nuja, pobeg iz vsakdana; zaradi prehitrega 

življenjski tempa ljudje potrebujemo počitek in spremembo okolja;  

- dohodek, ki je eden izmed pomembnejših dejavnikov povpraševanja, saj predstavlja 

razpoložljiva finančna sredstva, ki ostanejo na voljo po zadovoljitvi najnujnejših potreb; 
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- cena, s spremembo katere se spremeni tudi turistično povpraševanje, kar se meri s 

koeficientom cenovne elastičnosti, ki ga izračunamo kot razmerje med odstotno 

spremembo obsega povpraševanja in odstotno spremembo cene; 

- prosti čas, ki je odvisen od zaposlitve, saj ima vse več podjetij vnaprej določene letne 

dopuste, zato je od posameznika odvisno, kako si uspe organizirati dopust glede na proste 

dni, ki jih ima na voljo; 

- privlačnost, pri čemer ločujemo naravne (pokrajina, podnebje, flora, favna, naravni parki), 

kulturne (zgradbe, zabaviščni parki, dogodki, prireditve) in socialne privlačnosti 

(prijaznost, gostoljubnost, varnost …).  

 

Turnšek (2002, 15) navaja, da je z vidika turističnega povpraševanja uresničevanje turističnih 

potreb odvisno od objektivnih razlogov, kot so denar, prosti čas, določeno delovno in 

življenjsko okolje, tehnična opremljenost, varnostno – politične razmere, demografske 

posebnosti (starost, spol, družinski in socialni status, izobrazba), cena turističnih storitev, 

konkurenca in trženje. Subjektivni razlogi za potovanje pa so motivi, moda, prestiž, tradicija, 

vera, radovednost in želja po posnemanju.  

 

Elastičnost turističnega povpraševanja opredeljujejo kot lastnost turističnega povpraševanja, 

da bolj ali manj reagira na spremembe v posameznih dejavnikih turističnega povpraševanja. 

Izhajajoč iz modela turističnega povpraševanja dr. Janeza Planine upoštevamo dejavnike, ki 

jih lahko kvantificiramo; to so dejavniki: dohodek, cene in količina prostega časa. Posledično 

lahko opredelimo elastičnost turističnega povpraševanja (Mihalič 2008, 70): 

- glede na cene (cenovna elastičnost) – splošna odzivnost turističnega povpraševanja na 

spremembe cen je nizka, izredno velika pa je občutljivost na spremembe cen posameznih 

turističnih krajev ali dežel; 

- glede na dohodek (dohodkovna elastičnost) – pri relativno nizkih in relativno visokih 

dohodkih je dohodkovna elastičnost turističnega povpraševanja nižja kot pri srednje 

visokih dohodkih; 

- glede na prosti čas – predvideva se, da bo prosti čas v prihodnosti rasel, vendar to ne bo 

povzročilo pomembnejše kvantitativne rasti turističnega povpraševanja, saj je od 

posameznika odvisno, koliko prostega časa bo namenil dopustu in koliko ga bo raje 

porabil za rekreacijo v kraju stalnega prebivališča.  

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo zastavili in preverili naslednjo hipotezo. 

H1: Osebni dohodek posameznika vpliva na odločitev o izbiri dopusta.  

Hunziker in Krapf 1942 (v Mihalič 2008, 96-97) sta prva zapisala trditev, da dohodek določa 

količino turističnega povpraševanja. Dodala sta tudi temeljno ugotovitev, da pri rastočih 

dohodkih turistično povpraševanje ne raste samo sorazmerno, ampak celo močneje kot 

dohodek. S tem sta potrdila dolgo splošno veljavno trditev o visoki stopnji dohodkovne 

elastičnosti turističnega povpraševanja.  

 

S pomočjo regresijske analize smo ocenili vpliv osebnega dohodka na višino sredstev, ki jih 

je anketiranec pripravljen porabiti za dopust. V spodnji tabeli (preglednica 3) so predstavljeni 

rezultati regresijske analize, s katero smo preverjali vpliv neodvisne spremenljivke na odvisno 

in tako testirali našo hipotezo. 

 

S pomočjo F-statistike testiramo celoten regresijski model, meri torej smiselnost celotnega 

modela. Večji F dobimo, boljši model imamo. V našem primeru je F = 34,470, kar pomeni, da 
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je model precej dober in vsekakor sprejemljiv. Je pa tudi statistično značilen in kot tak 

primeren za interpretacijo. 

 

Vpliv osebnega dohodka na znesek za dopust je pozitiven in statistično značilen. Trdimo 

lahko, da ima višina dohodka pozitiven vpliv na to, koliko je nekdo pripravljen porabiti za 

dopust, kar pomeni, da je oseba z višjim dohodkom pripravljena za dopust porabiti več 

denarja kot oseba z nižjim dohodkom. Z našo neodvisno spremenljivko smo pojasnili 8,3 % 

variance odvisne spremenljivke. Vrednost pojasnjene variance ni visoka, kar je razumljivo, 

glede na to, da smo zaradi narave naše hipoteze imeli v regresijskem modelu samo eno 

neodvisno spremenljivko in nismo vključili drugih dejavnikov, ki še lahko vplivajo na 

odločitev o znesku za dopust. 

Preglednica 3: Povzetek rezultatov regresijske analize 

 

Odvisna spremenljivka: 

povprečen znesek za dopust 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t sig. B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 1,589 0,166   9,562 0,000 

Dohodek anketiranca 0,303 0,052 0,293 5,871 0,000 

Test zanesljivost modela: F= 34,470; sig = 0,000 

Delež pojasnjene variance: 8,3  % 
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Preglednica 4: Povzetek rezultatov analize variance 

 

  

  

  

  N Arit. sredina Std. odklon 

F statistika in 

stopnja 

značilnosti 

Cena 

do 400 EUR 79 33,72 16,588 

F = 2,278 

sig. = 0,046 

401 do 800 EUR 83 35,12 15,597 

801 do 1200 EUR 144 31,08 13,251 

1201 do 1600 EUR 74 31,42 13,255 

1601 do 2000 EUR 30 27,50 15,072 

2001 in več EUR 19 26,47 11,360 

skupaj 429 31,95 14,552 

Destinacija 

(država, 

varnost ...) 

do 400 EUR 79 27,19 12,275 

F = 2,768 

sig. = 0,018 

401 do 800 EUR 83 23,43 10,902 

801 do 1200 EUR 144 25,56 12,320 

1201 do 1600 EUR 74 25,95 11,811 

1601 do 2000 EUR 30 30,83 14,147 

2001 in več EUR 19 32,00 14,449 

skupaj 429 26,17 12,324 

Lokacija 

(znotraj 

države, center 

mesta, ob 

plaži ...) 

do 400 EUR 79 22,89 10,517 

F = 1,971 

sig. = 0,082 

401 do 800 EUR 83 20,96 9,188 

801 do 1200 EUR 144 24,77 10,736 

1201 do 1600 EUR 74 25,14 9,791 

1601 do 2000 EUR 30 23,07 12,446 

2001 in več EUR 19 25,68 12,316 

skupaj 429 23,67 10,516 

Ponudba 

(nastanitvene, 

prehrambene, 

šport, zabava, 

animacija …) 

do 400 EUR 79 16,20 7,840 

F = 2,053 

sig. = 0,070 

401 do 800 EUR 83 20,48 12,037 

801 do 1200 EUR 144 18,60 8,941 

1201 do 1600 EUR 74 17,50 9,225 

1601 do 2000 EUR 30 18,60 7,955 

2001 in več EUR 19 15,84 9,523 

skupaj 429 18,21 9,509 

 

Dodatno smo pripravili še primerjavo med dohodkom posameznika in pomembnostjo 

dejavnikov, ki so ključni pri odločanju o dopustu in so jih anketiranci ocenjevali tako, da so 

jim pripisali ustrezno utež glede na svoje mnenje o pomembnosti dejavnika (osnovni rezultati 

te analize so prikazani v preglednici 40). Za primerjavo med spremenljivkama smo uporabili 

enosmerno analizo variance. V preglednici 4 so za vse štiri odvisne spremenljivke prikazani 

rezultati, in sicer aritmetične sredine in standardne deviacije ter podatki o testni statistiki F in 

njeni stopnji značilnosti. 

 

V primeru dejavnika cene je stopnja značilnosti nižja od 0,05, kar pomeni, da lahko o 

povezanosti spremenljivk govorimo z zadostno statistično gotovostjo in potrdimo razlike v 

vrednosti aritmetičnih sredin glede na dohodek anketirancev. Iz preglednice 4 lahko 

razberemo, da so tisti z nižjim dohodkom dejavniku cene pripisali večjo pomembnost (velja 

za anketirancev z dohodkom do 400 EUR oz. od 401 do 800 EUR) kot anketiranci z višjim 

dohodkom (velja za anketirance z dohodkom od 1.201 do 1.600 EUR oz. višjim od 1.601 

EUR). Glede destinacije ugotovimo, da je ta dejavnik bolj pomemben anketirancem, ki imajo 

visoke dohodke (velja za anketirance z dohodkom od 1.201 do 1.600 EUR oz. višjim od 1.601 
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EUR), anketirancem z nižjimi dohodki pa je bodisi povprečno pomemben (velja za 

anketirance z dohodkom do 400 EUR) ali podpovprečno pomemben (velja za anketirance z 

dohodkom med 401 in 800 EUR oz. med 801 in 1.200 EUR). Test razlik aritmetičnih sredin z 

enosmerno analizo variance pokaže, da so razlike statistično značilne (signifikanca znaša 

0,018 oz. je nižja od 0,05), kar pomeni da dohodek vpliva na oceno pomembnosti destinacije 

v okviru odločanja o dopustu. Tisti z višjim dohodkom lahko bolj svobodno razmišljajo o 

izbiri destinacije, saj niso omejeni s finančnimi sredstvi.  

 

Glede preostalih dejavnikov, lokacije in ponudbe, ne opazimo statistično značilnih razlik, kar 

pomeni, da so anketiranci z različno visokim dohodkom pomembnost teh dveh dejavnikov 

ocenjevali podobno oz. višina dohodka ne vpliva na to, kako pomembna se posamezniku pri 

izbiri dopusta zdi odločitev glede lokacije in ponudbe v okviru danega aranžmaja.  

 

Slika 1 prikazuje, da je cena vezni člen med ponudbo in povpraševanjem. Dohodek je 

dejavnik na strani povpraševanja, stroški in kakovost pa so dejavniki na strani ponudbe. 

Občutljivost turističnega povpraševanja na spremembe v cenah varirajo v odvisnosti od višine 

dohodka. Turistična ponudba pa se nižjim cenam prilagaja s slabšo kakovostjo turističnih 

proizvodov. 

 

 
Slika 1: Prilagajanje ponudbe plačilni sposobnosti povpraševanja  

 
Vir: Mihalič 2005, 6. 

 

 

2.4 Tržno komuniciranje v turistični panogi 

 

Cvitkovič (2008) opredeljuje trženje v turizmu kot celo vrsto aktivnosti, ki vključujejo 

načrtovanje in oblikovanje turističnega proizvoda po določeni ceni za določen segment 

turističnih potrošnikov, na točno določen način. Pri tem mora biti potrošnik kar najbolj 

zadovoljen, ponudnik mora ustvariti dobiček, okolje pa ne sme biti ogroženo. Lahko bi rekli, 

da je trženje postopek pretvarjanja želja v tržne storitve.  

 

Cilj turističnega trženja je zadovoljevanje turističnega povpraševanja z uporabljanjem 

ustreznih inštrumentov, med katere štejemo (Cvitkovič 2008): 

- izbor turističnih storitev, 

- ceno, 

- distribucijske poti, 

- promocijo. 

Poleg teh splošnih, nastopajo pri turističnem trženju še: 

- ljudje, 

- oblikovanje turističnih paketov, 

- oblikovanje turističnih programov, 

- partnersko sodelovanje. 

Politika trženja v turizmu postavlja cilje in določa ukrepe, s katerimi bo mogoče doseči cilje. 

Glavni in dolgoročni cilj trženja v turizmu je trženje z dobičkom, ostali delni cilji pa so 

(Cvitkovič 2008): 

DOHODEK      CENA  STROŠKI    KAKOVOST 
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- iskanje novih gostov, 

- spodbujanje trenutnih gostov, da bi podaljšali bivanje, 

- spodbujanje starih gostov, da bi ponovno prišli, 

- povečanje potrošnje gostov. 

Pri turističnem trženju se ponudniki prizadevajo, da bi čim bolje informirali potrošnike o 

določenem proizvodu in o vsebini ponudbe in ugotovili, kako potrošniki reagirajo. 

Komuniciranje s skupino potencialnih potrošnikov so strokovnjaki poimenovali promocija. 

Promocija turističnega proizvoda obsega vrsto aktivnosti oziroma oblik komuniciranja s 

trgom, ki povezuje statično turistično ponudbo in dinamično povpraševanje. Potencialen 

potrošnik, prostorsko ločen od mesta turistične potrošnje, je izpostavljen pri odločitvah, kje, 

kdaj in kako bo letoval različnim informacijam, na osnovi katerih bo izbral svojim željam in 

potrebam najprimernejšo rešitev. 

 

Najbolj učinkoviti uveljavljeni načini promocije so naslednji. 

- Turistična propaganda – oglaševanje: je sredstvo za pritegnitev potrošnikov, ki ne sme 

zavajati, mora biti informativna, poštena, učinkovita in ekonomična. Med propagando 

turističnih proizvodov v javnih medijih štejemo: 

- oglase v časopisih, revijah in drugih tiskanih medijih, 

- oglase na radiu, televiziji, spletnih straneh, 

- direktna pošta, kataloge, prospekte, letake … 

- Stiki z javnostjo (public relations) imajo namen ustvariti javno mnenje o nekem 

turističnem kraju, regiji, državi … Uporabljajo se različne metode in načini 

komuniciranja, kot so: objavljanje člankov in reportaž v medijih, vodenje tiskovnih 

konferenc, organiziranje informativnih, študijskih in drugih potovanj za posameznike ali 

skupine, ki svoje vtise in spoznanja kasneje propagandno tudi valorizirajo. 

- Osebna prodaja: je edina oblika tržnega komuniciranja, ki takoj prejme povratno 

informacijo in pri kateri gre za ustni način predstavitve turistične ponudbe v direktnem 

kontaktu ali preko posrednika. 

- Pospeševanje prodaje (sales promotion):  promocija turistične ponudbe na razstavah, 

sejmih … S pospeševanjem prodaje spodbudimo turiste k hitremu nakupu. Razlika med 

oglaševanjem in pospeševanjem prodaje je, da pri oglaševanju objavimo »kupite naš 

proizvod«, pri pospeševanju prodaje pa »kupite naš proizvod zdaj«. Cilj pospeševanja 

prodaje je povečati količino prodaje. 

- Publiciteta kot oblika promocije: gre za brezplačno objavljanje zanimivosti, dejstev, novic 

o turistični ponudbi, bodisi na pobudo novinarjev bodisi na ponudbo zadovoljnih ali 

nezadovoljnih turistov. 

- Pokroviteljstvo (sponzorstvo): je manj pogosta oblika promocije v turizmu. Ločujemo 

spodbudno sponzoriranje za povečano prodajo v predčasnem roku in člansko 

sponzoriranje za turistovo zvestobo. 

Buhalis in Laws (2001, 3) pišeta, da je v 4P-modelu (price, place, product, promotion) 

»place« kot kraj izvedbe storitve zavajajoč dejavnik v turizmu. Kot manj zavajajoče navajata 

distribucijo, ki predstavlja izbor prodajnih mest, med katerimi potrošniki prosto izberejo sebi 

najustreznejšo.  

 

Za dosego obeh glavnih ciljev distribucije, to je informiranje in premagovanje razdalj, so na 

voljo tri možnosti: 

- pot kupca do turističnih storitev, 

- izboljšanje stikov turističnega ponudnika s prodajalci oziroma s posredniki njihovih 

proizvodov, 
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- vplivanje na kupca turističnih storitev brez osebnega stika. 

Preglednica 5 prikazuje distribucijske poti v turizmu. Za direktno distribucijsko pot je 

značilno, da sta proizvajalec turističnega proizvoda in turist kot njegov potrošnik v 

neposrednem stiku, medtem ko se pri indirektni distribucijski poti med proizvajalca in 

potrošnika vrine še vmesni člen, to je posrednik ali zastopnik. Te funkcije običajno opravljajo 

turistične agencije. Izbira prodajne poti vpliva na višino stroškov in prodajnih cen ter na 

tveganje prodaje in s tem na uspešnost gospodarjenja.  

Preglednica 5: Distribucijske poti v turizmu 

 

DIREKTNA POT INDIREKTNA POT 

višji prodajni stroški nižji prodajni stroški 

večje tveganje prodaje manjše tveganje prodaje 

višja prodajna cena nižja prodajna cena 

 

Pregled in »benchmark« analiza konkurenčnih turističnih destinacij (oziroma tistih, s katerimi 

se želi Slovenija primerjati in od katerih se lahko nekaj nauči) kažeta, da so posamezna 

promocijska in trženjska orodja, ki jih uporablja Slovenska turistična organizacija (kot na 

primer sejmi, brošure, predstavitve, hišni sejmi, študijska potovanja za organizatorje potovanj 

in novinarje, PR aktivnosti) kakovostna, kreativna, profesionalno izpeljana in na ustreznem 

nivoju in da so to tudi orodja, ki jih uspešno uporabljajo tudi druge razvite turistične 

destinacije. Zaskrbljujoč problem na področju trženja in prodaje v slovenskem turizmu  se 

pojavlja, ko se vsi trudijo, da bi pri ciljnih gostih vzbudili interes in povpraševanje (kar 

zahteva velike vložke). V ključnem trenutku, ko se gost že dejansko odloča za določeno 

ponudbo, pa pride do šibkega člena v procesu zaradi naslednjih napak: 

- povpraševanje v veliki meri obdelajo na hitro (pri čemer je mišljen čas, ki ga porabijo za 

pripravo ponudbe, in ne čas, v katerem odgovorijo na povpraševanje, čeprav je tudi ta še 

vedno predolg); 

- preveč na splošno − gosta odpravijo s tipskimi ponudbami, z velikim številom 

promocijskih materialov, nepreglednih in težko razumljivih elektronskih priponk in 

povezav na dodatne informacije na internetu; 

- ponudba dejansko pogosto sploh ne vsebuje informacij, ki jih gost želi in pričakuje; 

- pristop je preveč neoseben oziroma takšen, da gost dejansko ne občuti, da se želijo 

potruditi zanj. 

 

2.5 Potovalne navade Slovencev 

 

Slovenska turistična organizacija, s ciljem ugotoviti potovalne namere prebivalcev Slovenije, 

dvakrat letno, pred pričetkom poletne in zimske turistične sezone, izvede raziskavo o 

potovalnih namerah prebivalcev Slovenije.   

 

V sklopu raziskave za potrebe magistrske naloge smo naredili podobno raziskavo, v katero 

smo vključili del vprašanj iz že omenjene raziskave. S tem smo želeli preveriti primerljivost 

dobljenih podatkov z že narejeno raziskavo in na podlagi manjšega vzorca preveriti 

zastavljene hipoteze.  

 

V spodnjih tabelah predstavljamo analizo poročil: Potovalne namere Slovencev, poletna 

sezona 2008; Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2009; Potovalne namere 

Slovencev, zimska sezona 2008/2009; Potovalne namere Slovencev, zimska sezona 
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2009/2010; Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2010; Potovalne namere Slovencev, 

zimska sezona 2010/2011; Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2011. Poleg pa so 

dodani tudi podatki, ki smo jih dobili iz naše raziskave. 

 

Za našo spletno anketo je bil uporabljen program 1ka (www.1ka.si). Anketa je bila aktivna od 

11. 7. 2011 do 11. 8. 2011.  

 

S pošiljanjem vabil prijateljem, znancem, z objavo povezave do ankete na različnih forumih 

in spletnih straneh (naj omenim le nekatere − alter.si, cveka.com, ringaraja.net, 

travel.over.net, mojplanet.si, lepa.si, planet-lepote.com, cosmopolitan.si, sta-lj.com, 

facebook.com in ostalih) smo prišli do ustreznega števila rešenih anket. 

 

Anketo je začelo reševati 1551 oseb, od tega jih je 3,2 % samo kliknilo na anketo, 50 % jih je 

kliknilo samo na nagovor, kjer je bil kratek opis vsebine ankete. Delno jih je izpolnilo anketo 

18,1 % v celoti pa le 28,6 %. Za analizo smo upoštevali le tiste ankete, ki so bile v celoti 

rešene. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Slika 2: Uspešnost reševanja ankete 

 

Najprej bomo predstavili vzorec. 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se struktura vzorca pri že narejenih raziskavah z našo 

raziskavo bistveno ne razlikuje. V raziskavah je povprečno sodelovalo 40 % moških in 60 % 

žensk, v naši raziskavi pa 32,43 % moških in 67,57 % žensk. 

Preglednica 6: Predstavitev vzorca – po spolu 

 

 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

STRUKTURA SPOLA → Moški Ženske SKUPAJ 

Poletje 2008 49,82 % 50,18 % 100,00 % 

Zima 2008−09 45,23 % 54,77 % 100,00 % 

Poletje 2009 38,39 % 61,61 % 100,00 % 

Zima 2009−10 37,62 % 62,38 % 100,00 % 

Poletje 2010 36,57 % 63,43 % 100,00 % 

Zima 2010−11 38,14 % 61,86 % 100,00 % 

Poletje 2011 39,49 % 60,51 % 100,00 % 

Naša raziskava − poletje 2011 32,43 % 67,57 % 100,00 % 

3,16 %

49,97 %
18,31 %

28,56 %

Uspešnost reševanja ankete

klik na anketo

klik na nagovor

delno izpolnjena anketa

končal anketo v celoti

http://www.1ka.si/
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Starost anketirancev je razdeljena v šest razredov, kar prikazuje preglednica 7. 

Preglednica 7: Predstavitev vzorca – po starosti 

 

STAROST 

Poletje 

2008 

Zima 

2008−09 

Poletje 

2009 

Zima 

2009−10 

Poletje 

2010 

Zima 

2010−11 

Poletje 

2011 

Naša raziskava 

− poletje 2011 

do 24 let 102 160 73 128 82 110 75 90 

25 do 34 let 140 281 120 230 140 247 118 208 

35 do 44 let 152 281 112 238 99 232 106 101 

45 do 54 let 157 299 127 296 145 307 141 40 

55 do 64 let 108 250 157 362 192 421 190 1 

nad 65 let 168 343 182 354 187 445 226 0 

SKUPAJ 827 1.614 771 1.608 845 1.762 856 440 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

Preglednica 8 prikazuje primerjavo vzorca po starosti. Pri raziskavah, ki jih izvaja Slovenska 

turistična organizacija, je največji delež anketirancev, starih nad 65 let, in sicer 23 %, medtem 

ko so pri naši raziskavi sodelovali v glavnem mladi, stari od 25 do 34 let, s 47, 27 %. Glavni 

razlog je v tem, da je bila naša anketa objavljena na spletu, do katerega dostopa več mladih. 

Najmlajša oseba, ki je rešila našo anketo, je bila stara 11 let, najstarejša pa 58 let. Povprečna 

starost vseh, ki so sodelovali v naši raziskavi, je 32 let; standardni odklon pa 8 let. 

Preglednica 8: Predstavitev vzorca – po starosti 

 
STAROST STO raziskave Naša raziskava 

do 24 9,20 % 20,45 % 

25 do 34 15,51 % 47,27 % 

35 do 44 14,63 % 22,95 % 

45 do 54 17,63 % 9,09 % 

55 do 64 20,03 % 0,23 % 

nad 65 23,00 % 0,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

Preglednica 9 prikazuje izobrazbeno strukturo anketirancev. Kot vidimo, se število 

anketiranih z nižjo izobrazbo zmanjšuje, in sicer je leta 2008 imelo več kot 50 % anketirancev 

poklicno izobrazbo ali manj, leta 2011pa je bilo le-teh samo še slabih 25 %. V naši raziskavi 

je sodelovalo največ tistih z višjo, visoko ali drugo višjo stopnjo, in sicer skoraj 60 %. Kot 

smo že pri starosti omenili, je tudi tu vzrok, da več bolje izobraženih oseb uporablja splet, 

preko katerega je bilo možno rešiti anketo. 
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Preglednica 9: Predstavitev vzorca – po izobrazbi 

 

IZOBRAZBA 

Poletje 

2008 

Zima 

2008−09 

Poletje 

2009 

Zima 

2009−10 

Poletje 

2010 

Zima 

2010−11 

Poletje 

2011 

Naša 

raziskava 

− poletje 

2011 

OŠ ali manj 22,61 % 24,71 % 11,28 % 12,05 % 8,08 % 12,68 % 10,40 % 0,92 % 

Poklicna 

izobrazba 32,04 % 25,76 % 16,60 % 11,18 % 13,78 % 14,90 % 13,55 % 3,45 % 

Srednja 

izobrazba 29,14 % 33,44 % 42,28 % 46,16 % 44,18 % 42,15 % 44,39 % 37,24 % 

Višja, visoka, 

več 16,20 % 16,10 % 29,83 % 30,61 % 33,97 % 30,26 % 31,66 % 58,39 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

Preglednica 10 prikazuje vzorec po predstavitvenem statusu. Prikazani so samo podatki za 

leto 2008, in sicer za primerjavo z našo raziskavo, saj za ostala leta Slovenska turistična 

organizacija ni predstavila vzorca po tem kriteriju v objavljenih poročilih.  

Preglednica 10: Predstavitev vzorca – po zaposlitvenem statusu 

 

ZAPOSLITVENI STATUS Poletje 2008 Zima 2008−09 

Naša raziskava − poletje 

2011 

Dijak, študent 100 139 95 

Zaposlen 383 670 286 

Samozaposlen 9 57 28 

Brezposelni 45 118 27 

Upokojenec 275 552 2 

Kmet  4 29 1 

Gospodinja 9 30  0 

Drugo 1 20 4 

SKUPAJ 826 1615 443 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009b. 

 

Preglednica 11 prikazuje, da so v raziskavah sodelovale osebe z različnimi dohodki. Narejena 

je primerjava za leto 2008 z našo raziskavo, saj podatkov za druga leta ni bilo na voljo. 
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Preglednica 11: Predstavitev vzorca – po neto mesečnem dohodku 

 

DOHODEK Poletje 2008 Zima 2008−09 

Naša raziskava − poletje 

2011 

do 400 EUR 43 133 79 

401−800 EUR 148 328 83 

801−1200 EUR 148 309 146 

1201−1600 EUR 101 202 76 

1601−2000 EUR 100 151 30 

2001−2500 EUR 52 75 21 

več kot 2500 EUR 55 94   

Ne želim odgovoriti 181 322 8 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009b. 

 

Preglednica 12 prikazuje strukturo anketiranih po regijah za tiste podatke, ki so na voljo. 

Najbolj zastopana je osrednjeslovenska regija, kar je razumljivo, saj ima tudi največ 

prebivalcev. Tudi iz vseh preostalih regij je določeno število anketirancev, tako da so v 

vzorcu zastopane vse slovenske regije. 

Preglednica 12: Predstavitev vzorca – po regijah 

 

REGIJA 

Poletje 

2009 

Zima 

2009−10 

Poletje 

2010 

Zima 

2010−11 

Poletje 

2011 

Naša 

raziskava 

poletje 

2011 

Pomurska 4,02 % 7,40 % 7,81 % 7,66 % 7,59 % 3,78 % 

Podravska 13,49 % 13,62 % 14,32 % 14,70 % 15,42 % 10,17 % 

Koroška 5,32 % 4,91 % 3,91 % 5,62 % 4,67 % 3,31 % 

Savinjska 11,80 % 11,13 % 13,25 % 6,81 % 12,38 % 15,84 % 

Zasavska 2,59 % 2,49 % 2,84 % 2,67 % 2,69 % 3,78 % 

Spodnjeposavska 2,85 % 2,24 % 3,08 % 3,01 % 2,69 % 4,02 % 

Dolenjska 6,87 % 7,52 % 6,04 % 6,87 % 4,91 % 15,84 % 

Osrednjeslovenska 28,40 % 25,06 % 25,68 % 26,96 % 24,88 % 27,19 % 

Gorenjska 11,41 % 11,94 % 9,82 % 11,58 % 11,45 % 9,46 % 

Notranjsko-kraška 2,20 % 3,61 % 2,96 % 3,41 % 3,04 % 1,89 % 

Goriška 6,10 % 5,72 % 5,33 % 5,68 % 5,37 % 2,84 % 

Obalno-kraška 4,93 % 4,35 % 4,97 % 5,05 % 4,91 % 1,89 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili vsebinski del raziskave, ki je razdelana na štiri sklope, in 

sicer: 

1. predviden odhod na potovanje, izlet; 

2. potovalne namere: 

- glavni motiv potovanja, predvidene aktivnosti na potovanju, 

- pomembnost dejavnikov za zadovoljstvo v izbrani destinaciji, 

- organizacija in destinacija potovanja, 

- predviden budget potovanja, 
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- predvidena dolžina počitnikovanja; 

3. razlogi nepotovanj, 

4. počitnikovanje v Sloveniji. 

 

Preglednica 13 prikazuje, da se Slovenci v poletnem času največkrat ne odločajo za odhod na 

potovanje, in sicer se ta odstotek z leti povečuje iz začetnih 44 % leta 2008 do trenutnih 49 % 

za leto 2011, v primerjavi z zimskim obdobjem pa se ta odstotek zmanjšuje, in sicer iz 74 % 

leta 2008 do trenutnih 72,8 % za leto 2011, iz česar lahko sklepamo, da smo se bolj 

pripravljeni odpovedati dopustu v zimskem času (saj je odstotek višji) kot v poletnem času. V 

primeru, da pa se že odločimo za odhod na potovanje, se odpravimo z več kot 3 in z do 13 

nočitvami. V poletnem času se ta odstotek zmanjšuje iz začetnih 48 % leta 2008 na trenutnih 

33 % leta 2011. V zimskem času pa se povečuje število potovanj z do 3 nočitvami, in sicer se 

je v sezoni 2010−2011 zanj odločilo 11,1 % Slovencev. Na podlagi analize časovnih vrst 

(opazovanje pojava v enakih časovnih obdobjih) lahko napovemo trend ki kaže, da lahko v 

naslednji sezoni pričakujemo še večji padec odhoda slovenskih turistov na dopust. 

Preglednica 13: Predviden odhod na potovanje Slovenska turistična organizacija 

 
 Poletje Zima Poletje Zima Poletje Zima Poletje 

Predviden 

odhod na 

potovanje 

2008 2008−09 2009 2009−10 2010 2010−11 2011 

Da, na 

potovanje z do 

3 nočitvami. 

8,00 % 10,00 % 12,10 % 12,00 % 9,80 % 11,10 % 8,00 % 

Da, na 

potovanje z več 

kot 3 in z do 13 

nočitvami. 

48,00 % 16,00 % 38,00 % 12,00 % 32,83 % 10,20 % 33,00 % 

Da, na dolgo 

potovanje z več 

kot 13 

nočitvami. 

        6,37 % 1,60 % 8,00 % 

Ne vem.    0,00 % 4,90 % 2,00 % 5,00 % 4,50 % 2,00 % 

Ne.  44,00 % 74,00 % 45,00 % 74,00 % 46,00 % 72,60 % 49,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

Pri osebah, ki so rešile našo anketo, je ta struktura malo drugačna. Podatki so prikazani v 

preglednici 14. Največ, 63 % oseb, se je odpravilo na potovanje z več kot 3 in z do 13 

nočitvami. 

Preglednica 14: Predviden odhod na potovanje – naša raziskava 

 

 F % 

Da, z do 3 nočitvami. 40 9,0 

Da, z več kot 3 in z do 13 nočitvami. 279 63,0 

Da, na dolgo potovanje z več kot 13 nočitvami. 56 12,6 

Ne. 68 15,3 

Skupaj 443 100,0 
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Glede na to, da se vse več Slovencev ne odloči za dopust, poglejmo, kateri so razlogi, 

predstavljeni v preglednici 15. Glavni razlog za nepotovanje, ki ga navaja več kot polovica 

Slovencev, so nezadostna finančna sredstva, ki v poletni sezoni 2011 predstavlja celo 59 %, v 

zimski pa 48 %. Ostali razlogi ne-potovanj so še pomanjkanje časa, odsotnost interesa, 

neustrezen termin, zdravstvene težave, starost in drugi. Na podlagi analize časovnih vrst 

(opazovanje pojava v enakih časovnih obdobjih) lahko napovemo trend ki kaže, da je tudi v 

bodoče pričakovati povečanje glavnega razloga za nepotovanje in sicer so to nezadostna 

finančna sredstva. 

Preglednica 15: Razlogi nepotovanj Slovenska turistična organizacija 

 
 Poletje Zima Poletje Zima Poletje Zima Poletje 

Razlogi nepotovanja 2008 2008−09 2009 2009−10 2010 2010−11 2011 

Nezadostna finančna 

sredstva 

43,00 % 49,00 % 44,00 % 48,00 % 54,00 % 48,00 % 59,00 % 

Pomanjkanje časa 7,00 % 17,00 % 11,00 % 17,00 % 9,00 % 15,00 % 11,00 % 

Odsotnost interesa, 

želja 

    3,00 % 6,00 % 8,00 % 12,00 % 10,00 % 

Neustrezni termin, 

potovanje v drugem 

terminu 

      6,00 % 6,00 % 10,00 % 4,00 % 

Zdravstvene težave, 

bolezen 

14,00 % 5,00 % 15,00 % 6,00 % 9,00 % 8,00 % 9,00 % 

Starost 3,00 % 7,00 % 8,00 % 6,00 % 8,00 % 5,00 % 5,00 % 

Drugo  18,00 % 14,00 % 6,00 % 6,00 % 4,00 % 1,00 % 1,00 % 

Ne vem 15,00 % 8,00 % 13,00 % 5,00 % 2,00 % 1,00 % 1,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

Podobne razloge nepotovanj so navedli tudi naši anketiranci, kar je razvidno v preglednici 16. 

Najbolj pogosta odgovora sta bila nezadostna finančna sredstva in neustrezen termin, ki je 

hkrati lahko povezan tudi z višjimi cenami turistični aranžmajev v glavni turistični sezoni. 

Preglednica 16: Razlogi nepotovanj – naša raziskava 

 

 F % 

Nezadostna finančna sredstva 23 33,8 

Neustrezen termin, potovanje v drugem 

terminu 

23 33,8 

Pomanjkanje časa 6 8,8 

Odsotnost interesa, želje 3 4,4 

Zdravstvene težave, bolezen 4 5,9 

Starost 0 0,0 

Drugo* 9 13,2 

Skupaj 68 100,0 

*Drugo: dopustoval sem/bom izven navedenega termina (4), trenutno družinska situacija tega ne 

dopušča (4), b. o. (1). 
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V preglednici 17 je predstavljena analiza glavnih motivov poslovanja glede na sezono in leto.  

Na podlagi analize časovnih vrst (opazovanje pojava v enakih časovnih obdobjih) vidimo, da 

se zmanjšuje glavni motiv »počitek in sprostitev« tako v poletni kot tudi v zimski sezoni. 

Skozi leta pa tudi ostali motivi pridobivajo na svoji pomembnosti, in sicer se v poletnih 

sezonah povečuje motiv »ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti«, v zimskem času pa 

»šport in rekreacija«.  

Preglednica 17: Glavni motivi potovanja Slovenska turistična organizacija 

 
 Poletje Zima Poletje Zima Poletje Zima Poletje 

Glavni motivi 

potovanja 

2008 2008−09 2009 2009−10 2010 2010−11 2011 

Počitek in sprostitev 82,00 % 61,00 % 72,00 % 29,00 % 72,00 % 35,00 % 76,00 % 

Šport in rekreacija 1,00 % 7,00 % 4,00 % 20,00 % 3,00 % 22,00 % 3,00 % 

Obisk zdravilišča, 

term 

1,00 %   5,00 % 14,00 % 7,00 % 10,00% 3,00 % 

Obisk sorodnikov in 

prijateljev 

6,00 % 9,00 % 5,00 % 6,00 % 4,00 % 9,00 % 4,00 % 

Poslovni razlogi, 

delovne obveznosti 

1,00 % 4,00 %     2,00 % 7,00 % 1,00 % 

Ogled mest, prestolnic 1,00 % 4,00 %     3,00 % 6,00 % 3,00 % 

Ogledi naravnih in 

kulturnih znamenitosti 

1,00 % 4,00 % 7,00 % 17,00 % 4,00 % 5,00 % 8,00 % 

Obisk festivalov 1,00 % 2,00 % 1,00 %   1,00 % 1,00 % 1,00 % 

Ogledi športnih 

prireditev 

1,00 % 2,00 %   1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,10 % 

Romanje 1,00 %   5,00% 3,00 % 1,00 % 1,00 % 0,10 % 

Študijska izmenjava, 

jezikovni tečaji 

1,00 %       1,00 % 1,00 % 0,20 % 

Drugo 3,00 % 7,00 % 1,00 % 10,00 % 1,00 % 2,00 % 0,60 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

V naši raziskavi so anketiranci lahko izbrali tri najpogostejše razloge za potovanje v poletni 

sezoni 2011. Rezultati raziskave prikazuje preglednica 18. Najpogosteje izbran razlog je bil 

počitek in sprostitev.  
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Preglednica 18: Glavni motivi potovanja – naša raziskava 

 

 Izbran 

F % 

Počitek in sprostitev 333 88,8 

Ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti 149 39,7 

Šport in rekreacija (pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi …) 118 31,5 

Ogled mest, prestolnic 117 31,2 

Obisk sorodnikov in prijateljev 25 6,7 

Obisk festivalov in drugih kulturnih prireditev (glasbenih, 

filmskih itd.) 
24 6,4 

Obisk zdravilišča, term (wellness) 18 4,8 

Romanje 6 1,6 

Ogledi športnih prireditev 3 0,8 

Študijska izmenjava, jezikovni tečaji 1 0,3 

Poslovni razlogi, delovne obveznosti 1 0,3 

Drugo* 15 4,0 

*Drugo: zabava (5), preživeti čas z družino, otrokom (3), poroka (1), učenje (1), fotografiranje (1), 

zdravstveni razlogi (1), spoznavanje drugih kultur (1), b. o. (2). 

 

Kam se Slovenci največ odpravljamo na dopust v poletnem času?  

 

Na podlagi analize časovnih vrst (opazovanje pojava v enakih časovnih obdobjih) vidimo, da 

se skozi leta destinacije dopustovanja bolj ali manj ponavljajo, ter da bo prihodnji trend 

podoben že postavljeni praksi iz predhodnih sezon. Glavna še vedno ostaja sosednja Hrvaška, 

na drugem mestu je Slovenija, katere delež se tokom leto očitno znižuje, potem so pa tu še 

ostale države z manjšimi deleži, in sicer Italija in Grčija z okrog 7 % ter ostale z nižjimi 

deleži. Rezultate prikazuje preglednica 19. 

Preglednica 19: Poletne destinacije Slovencev Slovenska turistična organizacija 

 

2008 2009 2010 2011 

Hrvaška 52,00 % Hrvaška 46,00 % Hrvaška 57,00 % Hrvaška 55,00 % 

Slovenija 29,00 % Slovenija 24,30 % Slovenija 23,00 % Slovenija 19,00 % 

Grčija 7,00 % Italija 7,00 % Italija 6,00 % Italija 7,00 % 

Italija 4,00 % Grčija 6,80 % Španija  4,00 % Grčija 7,00 % 

Avstrija 2,00 % Črna Gora 4,00 % Nemčija 3,00 % Španija 5,00 % 

Črna Gora  1,00 % Francija  4,00 % Turčija 3,00 % Črna Gora  4,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

V naši raziskavi je več kot polovica anketiranih (54,9 %), ki je v poletnem času dopustovala, 

kot destinacijo izbrala Hrvaško, dobra desetina (12,3 %) pa Slovenijo. Dobrih 5 % anketiranih 

(5,6 %) je dopustovalo v Grčiji, okrog 3 % pa v Italiji (3,2 %), Španiji (2,9 %) oz. Turčiji (2,7 

%). Več kot desetina anketirancev (13,3 %) je kot ciljno destinacijo dopustovanja navedla 

neko drugo državo oz. države, in sicer Portugalsko, Egipt, Nemčijo, Skandinavijo, Tunizijo, 

Veliko Britanijo, ZDA, Makedonijo in ostale. 
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V zimskem času se povečuje motiv dopustovanja »šport in rekreacija«, kar pomeni, da se vse 

več ljudi odloča za zimske športe (smučanje, bordanje, tek na smučeh …), kar se kaže tudi v 

državah dopustovanj, saj imajo le-te dobro razvita smučišča. Odstotek Slovencev, ki v 

zimskem času  dopustujejo v Sloveniji, se znižuje, saj vse bolj velja pravilo, da je za isto ceno 

vozovnic v tujini na voljo več smučišč, ki pa niso tako obremenjena. Ravno zato se Slovenci 

na smuko največkrat odpravljamo v sosednje države.  

Preglednica 20: Zimske destinacije Slovencev Slovenska turistična organizacija 

 

2008−2009 2009−2010 2010−2011 

Slovenija 43,00 % Slovenija 35,30 % Slovenija 29,00 % 

Avstrija 12,00 % Avstrija 13,40 % Italija 19,00 % 

Italija 11,00 % Italija 11,50 % Avstrija  16,00 % 

Hrvaška 9,00 % Hrvaška 7,70 % Hrvaška 8,00 % 

BIH 4,00 % Francija 4,10 % Francija 5,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2009b, 2009c, 2010b. 

 

Na podlagi analize časovnih vrst Slovenci še vedno najraje potujemo v lastni režiji, ne glede 

na sezono − preglednica 21. V prihodnosti pa je pričakovati trend padca izbora turističnih 

agencij za organizacijo dopusta v času zimske sezone.  

Preglednica 21: Način organiziranja potovanj Slovenska turistična organizacija 

 

 Poletje Zima Poletje Zima Poletje Zima Poletje 

Organizacija 

potovanja 

2008 2008−09 2009 2009−10 2010 2010−11 2011 

Sami 78,00 % 74,00 % 75,00 % 64,00 % 73,00 % 74,00 % 74,00 % 

Turistična 

agencija 

22,00 % 26,00 % 19,00 % 26,00 % 24,00 % 21,00 % 24,00 % 

Ostalo     6,00% 11,00% 3,00% 5,00% 2,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: Slovenska turistična organizacija 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011. 

 

 

2.6 Potovalne navade Evropejcev 

 

Zadnje tri leta se izvaja podobna raziskava na evropskem trgu, v katero je vključenih 27 držav 

Evropske Unije ter Hrvaška, Turčija, Makedonija, Norveška in Islandija. V teh raziskavah se 

preverjajo potovalne navade Evropejcev, kako so potovali v tekočem letu in kakšni so načrti 

za naslednje leto, razlogi za nepotovanje, načini potovanja, finančni vidiki turistov …  

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov raziskav, ki so predstavljene v Survery on 

the attitudes of Eropeans towards tourism, poročilih za leta 2008, 2009 in 2010.   

 

Leta 2008 je 67 % evropskih prebivalcev odšlo na zasebno potovanje z vsaj eno nočitvijo, leta 

2009 se je ta odstotek rahlo znižal na 65, medtem ko se je leta 2010 povečal na 73 %.   
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Kot glavni razlog nepotovanj se v vseh letih navaja pomanjkanje finančnih sredstev, kar je 

razvidno iz preglednice 22. Najvišji odstotek, ki kaže največje pomanjkanje finančnih 

sredstev, se pojavlja na Madžarskem, v Bolgariji in Romuniji, kjer več kot 60 % anketirancev 

kot razlog za nepotovanje navaja finančno stisko. Te tri države se v omenjeni raziskavi 

pojavljajo vsako leto s podobnimi odstotki.  

Preglednica 22: Razlogi ne-potovanj v Evropi 

 

Razlogi nepotovanja 2008 2009 2010 

Nezadostna finančna sredstva 41,00 % 41,00 % 41,00 % 

Osebni razlogi 21,00 % 22,00 % 22,00 % 

Pomanjkanje časa 10,00 % 13,00 % 11,00 % 

Raje ostanem doma 9,00 % 9,00 % 9,00 % 

Odsotnost interesa, želja 4,00 % 4,00 % 3,00 % 

Drugo  11,00 % 10,00 % 13,00 % 

Ne vem 4,00 % 1,00 % 1,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: The Gallup organisation 2008, 2009, 2010.   

 

Slak (2009) navaja, da večina tistih, ki si lahko privošči počitnice, prihaja iz Finske (69 %), 

Nizozemske (66 %), Švedske, Luksemburga, Danske (povsod 62 %) in Avstrije (60 %). 

Slovenci se nahajamo tik pod evropskim povprečjem, ki znaša 41 %, in sicer si 43 % 

Slovencev lahko privošči potovanje brez večjih težav.  

 

V primeru pomanjkanja finančnih sredstev bi se evropski turisti najprej odpovedali zimskemu 

dopustu (42 %), 23 % jih bi privarčevalo denar s potovanjem v nizki sezoni (pred sezono, po 

sezoni,) saj trenutno 50 % Evropejcev dopustuje v glavni sezoni (julij, avgust), 20 % pa bi se 

odločalo za dopust bližje domu. Na pomenu pridobivajo potovanja v zadnji minuti, saj je 12 

% prebivalcev Evrope videlo v tem načinu potovanja znižanje stroškov. 15 % jih bi 

privarčevalo pri nastanitvi in 8 % pri načinu transporta.  

 

V primeru varčevanja bi se prebivalci EU na dopustu najlažje odpovedali lepotnim tretmajem 

in wellnessu (24 %), v letu 2010 je ta odstotek še narasel za 3 %, in nakupovanju (21 %). 

 

Najbolj zaželene destinacije anketirancev so Španija, Italija, Francija in Grčija. Kot primer 

navedemo 18 % Belgijcev, ki si je v letu 2011 za destinacijo izbralo Francijo. Podobno velja 

tudi za Luksemburg, in sicer 14 % je tistih, ki si je za dopust v 2011 izbralo Italijo. 

 

V letu 2008 je 43 % evropskih prebivalcev dopustovalo znotraj države prebivališča, v letu 

2009 se je ta odstotek znižal na 32. Primerjava med leti 2008 in 2009 kaže, da se manj 

prebivalcev EU odloča za dopust zunaj EU (20 % v 2009, 15 % v 2010). 

 

Glavni razlogi potovanj so bili v letu 2008 rekreacija (47 %), sonce in morje (20 %) ter s 17 

% kulturna doživetja (obisk mest, kulturni dogodki …), medtem ko se motivi potovanj v letih 

2009 in 2010 pojavljajo v zelo podobnih razmerjih, kar je predstavljeno v preglednici 23. 
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Preglednica 23: Glavni motivi potovanja Evropejcev 

 

Glavni motivi potovanja 2008 2009 2010 

Počitek in rekreacija 36,00 % 37,00 % 36,00 % 

Morje in sonce 20,00 % 19,00 % 18,00 % 

Obisk prijateljev in znancev 16,00 % 17,00 % 17,00 % 

Obisk mest, prestolnic 7,00 % 7,00 % 8,00 % 

Kultura 6,00 % 6,00 % 7,00 % 

Narava 6,00 % 6,00 % 7,00 % 

Športne prireditve 3,00 % 4,00 % 3,00 % 

Wellneas in zdravstvene 

storitve 

3,00 % 3,00 % 3,00 % 

Ostalo 3,00 % 1,00 % 1,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Vir: The Gallup organisation 2008, 2009, 2010.   

 

Slak (2009) trdi, da ima evropski turist rajši odlično kakovost za dobro ceno (33 %) kot nizko 

ceno; varnost destinacije je pomembna za 13 % udeležencev raziskave, 12 % pa jih navaja, da 

se bolj osredotoča na kakovost in ne na stroške, ki pri tem nastanejo. Države, v katerih je cena 

glavni dejavnik, ki vpliva, kam na dopust, so Madžarska, Poljska, Romunija, Latvija in Litva.  

 

Glavni kriteriji, ki jim Evropejci namenijo največ pozornosti, ko se odločajo o končni 

destinacija dopustovanja, so: naravno okolje (31 %), kulturna dediščina (24 %) in možnosti 

zabave (15 %).  

 

Dopustniki, ki se odločajo za dopust zaradi kulturnih znamenitosti, se bolj zanašajo na lastne 

izkušnje (25 % v primerjavi s 32 %, ki so si želeli počitek in rekreacijo) kot na vodiče ali 

revije (17 % v primerjavi s 10 %, ki se odpravijo na dopust zaradi sonca in morja).  

 

V letu 2009 si dopusta ni moglo privoščiti 41 % evropskih prebivalcev, medtem ko se je leta 

2010 ta odstotek povečal na 46 %. 39 % prebivalcev EU bi moralo dodatno varčevati za 

dopust, 10 % pa jih ima resne finančne težave, ki vplivajo na odločitev o dopustu. 

 

Glede na to, da poročila o potovalnih navadah Evropejcev za leto 2011 še ni narejenega, lahko 

samo povzamemo ključne cilje, ki so jih navedli anketirani. 38 % jih je navedlo, da 

predvidevajo, da bodo tudi v tem letu potovali znotraj domače države. Že vnaprej jih 4 % 

anketirancev predvideva, da se v tekočem letu ne bo odpravilo na dopust.  

 

Evropa je bila kot največji svetovni turistični trg pod največjim vplivom recesije. Kljub temu 

so nekatere države še vedno uspele ohranjati pozitivno rast prihodov turistov, in sicer Švedska 

za 3,1 %, Madžarska za 2,8 %, Turčija za 2,0 % in Italija za 1,2 %. Več podatkov je 

prikazanih v preglednici 24. 
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Preglednica 24: Prihodi turistov v glavne destinacije 

 

Glavne destinacije Prihodi vseh turistov 

V 1.000 Indeks 

2007 2008 2009 08/07 09/08 

Avstrija 20,773 21,935 21,355 5,6 % -2,6 % 

Belgija 7,045 7,165 6,814 1,7 % -4,9 % 

Bolgarija 5,151 5,780 5,739 12,2 % -0,7 % 

Hrvaška 9,307 9,415 9,335 1,2 % -0,8 % 

Ciper 2,416 2,404 2,141 -0,5 % -10,9 % 

Češka 6,680 6,649 6,081 -0,5 % -8,5 % 

Finska 3,519 3,583 3,423 1,8 % -4,5 % 

Francija 80,853 79,218 74,200 -2,0 % -6,3 % 

Nemčija 24,420 24,886 24,224 1,9 % -2,7 % 

Grčija 16,165 15,939 14,915 -1,4 % -6,4 % 

Madžarska 8,638 8,814 9,058 2,0 % 2,8 % 

Irska 8,332 8,026 7,189 -3,7 % -10,4 % 

Izrael 2,068 2,572 2,321 24,4 % -9,8 % 

Italija 43,654 42,734 43,239 -2,1 % 1,2% 

Kazahstan 3,876 3,447 3,118 -11,1 % -9,5 % 

Nizozemska 11,008 10,104 9,921 -8,2 % -1,8 % 

Norveška 4,377 4,347 4,346 -0,7 % 0,0 % 

Poljska 14,975 12,960 11,890 -13,5 % -8,3 % 

Portugalska 12,321         

Rusija 20,605 21,556 19,420 4,6 % -9,9% 

Španija 58,666 57,192 52,231 -2,5 % -8,7 % 

Švedska 5,224 4,728 4,875 -9,5 % 3,1 % 

Švica 8,448 8,608 8,294 1,9 % -3,6 % 

Turčija 22,248 24,994 25,506 12,3 % 2,0 % 

Ukrajina 23,122 25,392 20,741 9,8 % -18,3 % 

Velika Britanija 30,871 30,142 28,033 -2,4 % -7, 0% 

 
Vir: World tourism organisation 2010. 
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3 E-TURIZEM 

 

Spletne strani morajo znati prodajati. Glavna prednost spletnih rezervacij je v tem, da je 

potrjena v trenutku, ko je izvedena. Gost uspešnost rezervacije preveri takoj na zaslonu oz. na 

svoj elektronski naslov prejme potrditev rezervacije, ki običajno velja kot vaucher oz. potrdilo 

o nakupu. Spletni rezervacijski sistemi zagotavljajo avtomatsko obdelavo podatkov, takojšnje 

informiranje in takojšnjo prodajo. 

 

Trženje preko interneta v primerjavi z osebnim  trženjem predstavlja zelo nizke stroške. 

Internet omogoča direktno prodajo od ponudnikov (hotelov, letalskih družb …) do 

potrošnikov. S tem glavni ponudniki konkurirajo cenam turističnih agencij in jih prisilijo, da 

prilagodijo svojo ponudbo, če želijo ostati v igri. 

 

Glavne prednosti uporabe interneta pri organizaciji počitnic so: 

- več informacij, 

- hitrejši odgovor, 

- nižje cene, 

- šele spoznavanje potrošnikov, njihovih želja, 

- počasno prilagajanje kupcem. 

 

Raziskava, narejena na Novi Zelandiji, je podala naslednje zaključke (Cheyne, Downes in 

Legg 2006): 

- enako število anketiranih priporoča uporabo turističnih agencij in interneta za rezervacije 

nastanitve in letalskih vozovnic; 

- pripravljeni so plačati malo več za osebni stik s turističnim agentom, saj so prepričani, da 

le-ta dela v njihovo korist in ne gleda samo na zaslužek; 

- v primeru, da potujejo na že znano lokacijo, podobno domačemu okolju ali enako 

govoreči državi, se za rezervacijo raje poslužujejo interneta; 

- ocenjujejo, da turističnim agencijam primanjkuje znanja, časovno relevantnih podatkov, 

pomanjkanje občutka dobrodošlosti; 

- za internet menijo, da ima daljši odzivni čas, primanjkuje osebni stik, nizka stopnja 

varnosti (vzrok je premalo zaupanja in znanja), problem je lahko tudi jezik (večina tujih 

internetnih strani je v angleščini, za ostale jezike pa ni ustreznih prevodov); 

- želijo si večje povezanosti med internetnimi stranmi letalskih družb, hotelov, možnosti 

zabave, izposoje vozil …, vse naj bi bilo dostopno na enem mestu. 

 

Podobno ugotavljata tudi Buhalis in Law (2008), ki pravita, da je internet eden izmed najbolj 

vplivnih tehnologij, ki so vplivale na obnašanje potrošnikov. Trenutno se pojavlja velika rast 

direktnih rezervacij hotelov preko interneta. Kot razloge za neuporabo interneta potrošniki 

navajajo: pomanjkanje osebnega stika, varnosti osebnih podatkov, pomanjkanje izkušenj in 

časovni okvir. 

 

Dostopnost informacij se je z razvojem interneta povečala. Internet omogoča nakup letalskih 

vozovnic, rezervacijo nastanitve in ostale relevantne informacije o sami destinaciji, kulturi, 

običajih, ki so bile prej dostopne samo preko turističnih agencij in s pomočjo širjenja 

informacij od ust do ust. Več pridobljenih informacij dopustniku omogoča večjo mero 

zadovoljitve lastnih potreb in s tem dosego lastnega zadovoljstva.  
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Cene so pri nakupu preko spleta ugodnejše, saj je veriga posrednikov krajša, torej jih manj 

pobere svoje marže Tudi zato se vse več popotnikov odloča za internet in internetne 

rezervacije aranžmajev, letalskih kart, hotelov … 

 

Trip advisor je eden izmed najbolj uspešnih internetnih (virtualnih) organizacij v turistični 

industriji. Omogoča pregled vseh svetovnih hotelov in predstavlja mnenja dejanskih 

uporabnikov. Sistem omogoča uporabnikom neodvisna mnenja in komentarje uporabnikov 

(Buhalis in Law 2008). 

 

 

3.1 Uporaba interneta pri organizaciji počitnic 

 

World Wide Web (www) predstavlja zbirko besedila, grafov, animacij, zvočnih in video 

posnetkov za pripovedovanje, pridobivanje, oblikovanje in prikazovanje multimedijskih 

informacij v mrežnem okolju (Buhalis 2003, 15). 

 

Kratka zgodovina uporabe interneta pri organizaciji počitnic: 

- leta 1970 je bil razvit računalniški rezervacijski sistem (Computer Reservation System), 

ki je predstavljal bazo letalskim družbam. Omogočal je hitro izvedbo in potrditev 

rezervacij letalskih kart; 

- leta 1980 je bila razvita globalna distribucijska storitev, ki je omogočala ažurirano 

spremljanje letalskih prihodov, odhodov, zamud; 

- sledil je razvoj interneta, ki pa omogoča vsakemu posamezniku omogoča lažji dostop do 

primerljivih informacij.  

 

Turistična dejavnost spada med gospodarske dejavnosti, na katere je nastanek interneta zelo 

vplival, saj je spremenil način posredovanja informacij ter trženja in na drugi strani nakupa 

storitev. Internet je presegel statične načine predstavljanja turističnih storitev prek brošur in 

katalogov. Informacije na internetu so bogatejše in aktualnejše. Z večanjem števila 

uporabnikov interneta se veča tudi število ljudi, ki lahko kadar koli in kjer koli preverjajo 

sveže informacije o turistični ponudbi na internetu, kar pomeni, da le-ta omogoča pravo 

dopolnjevanje med potrebami ponudnikov turističnih storitev na eni in sodobnih turistov na 

drugi strani (Zhou 2004, 8). 

 

Mills in Law (2004, 225) razmišljata podobno, in sicer sta zapisala, da je imel  razvoj 

interneta nedvomno glavni vpliv na trženje in prodajo turističnih storitev. Z vplivom vizualnih 

predstavitev se je povečala prodaja preko spleta. V praksi so turistične storitve postale ene 

izmed najbolj pogosto prodanih storitev preko spleta. 

 

Najboljši način, kako pripraviti uporabnike, da začnejo uporabljati internet, je preko drugih 

medijev, in sicer časopisov, revij, letakov …, s pomočjo katerih jih opozorimo na večjo 

dostopnost do ostalih informacij na spletu, piše Bayley (2010). 

 

Ponudniki turističnih storitev so pred nastankom interneta do svojih potencialnih strank 

dostopali predvsem prek turističnih agencij. Le-te brezplačno nudijo storitve turistom, 

zaračunavajo pa jih v obliki provizij. Torej ni presenetljivo, da so ponudniki v možnostih, ki 

jih ponuja splet, videli novo in cenejšo možnost za dostop do potencialnih gostov. Internet je 

ponudil alternativo poslovanju prek turističnih agencij, če ne kar boljšo možnost. Poznejši 

razvoj dogodkov je sicer pokazal, da se grožnje z »izumrtjem« turističnih agencij zaradi 
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pojava interneta niso uresničile, saj so se le-te uspešno prilagodile novim razmeram, in sicer 

tudi z lastnim poslovanjem preko spleta.  

 

Turistična dejavnost je z internetom dobila možnost za zmanjšanje stroškov poslovanja in 

povečanje učinkovitosti elektronskega poslovanja, trženja in izboljšanja storitev strankam. 

Najagresivnejša pri tem so bila letalska podjetja, ki so se s tem hotela izogniti visokim 

provizijam, ki so jih plačevala posrednikom svojih storitev. Tudi nastanitveni sektor ni želel 

zaostajati in je na področju rezervacij ter drugih področjih svojega delovanja pohitel z 

uvajanjem novih informacijskih tehnologij. Počasneje so nove tehnologije začeli uporabljati 

ponudniki križarjenj (Zhou 2004, 128).  

 

Ključ do uspeha katere koli oblike elektronskega poslovanja je možnost standardizacije, 

enostavnost dostopa, prijazna spletna stran, storitev uporabnikom 24/7, relevantne 

informacije, možnost interakcije, možnost plačila preko spleta in privlačnost v svetovnem 

merilu (Zhou 2004, 144). Vse te kriterije naj bi upoštevale turistične agencije pri oblikovanju 

svojih spletnih strani, saj cilj ostaja isti – navduševati stranke.   

 

Rayport in Jaworski (2004) menita, da internetna doba vodi v čas, ko bodo potrošniki večjo 

pozornost namenjali nizkim cenam. Njuna raziskava kaže, da bo občutljivost na ceno padala, 

če bo kakovost dostopnih in relevantnih informacij naraščala. Dostopnost informacij o 

konkurenčnosti cen pa še ne bo dovolj, da bi se potrošniki odločali o nakupu; njihove 

odločitve bi lahko zadrževala kakovost.  Dejavniki, ki vplivajo na odločitev potrošnika o 

izbiri dopusta preko interneta, so poleg cene: 

- enotni dostop do vseh informacij, 

- časovno dostopne in točne informacije, 

- visoko kakovostne ponudbe, 

- edinstvene storitve, 

- personalizacija produktov, 

- integrirano upravljanje potovanja. 

 

Podobno razmišlja tudi Stockdale (2007), ki pravi, da je iskanje ugodnih variant posledica 

krajših, vendar pogostejših potovanj. Hkrati turisti gledajo, kaj jim je bolj pomembno. Tako 

pri enem potovanju na primer združijo cenejšo letalsko družbo in dražji oziroma bolj razkošen 

hotel.  

 

Večina ljudi še vedno daje prednost osebnemu stiku pri prijavi na letališčih, zato so letalske 

družbe pripravile akcijo »letalske milje«, ki so jih potrošniki pridobili ob samostojni 

elektronski prijavi. V času trajanja te akcije so se povečale samostojne prijave, saj so si turisti 

želeli pridobiti dodatne milje in s tem posledično ugodnejše letalske vozovnice oz. kake druge 

ugodnosti. Po koncu akcije pa so se kljub temu vrnili k osebnemu stiku. Iz tega lahko 

sklepamo, da smo, v kolikor imamo neko korist od tega, pripravljeni poizkusiti nove stvari, 

vendar smo bolj prisiljeni spremljati celoten postopek, pridobiti ustrezne informacije, da je 

naša prijava pravilna in točna.  

 

V preglednici 25 povzemamo, katere so glavne priložnosti za ponudnike in koristi za kupce 

pri uporabi elektronskega poslovanja. 
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Preglednica 25: Priložnosti in koristi pri elektronskem poslovanju 

 

Priložnost za ponudnike Koristi za kupce 

Celostna prisotnost Celoten izbor 

Izboljšana konkurenčnost Kakovostne storitve 

Krajšanje ali ukinjanje dobaviteljevih verig Hiter odziv na kupčeve potrebe 

Zmanjšanje stroškov Znižanje cen 

Nove poslovne priložnosti Novi proizvodi in storitve 

 

Kaj vpliva na potrošnike in njihove odločitev o internetni rezervaciji (Baxevanis 2008)? 

- Raziskovanje: 

- dostopnejše informacije; osnovno iskanje informacij o želeni destinaciji, brez 

posebnega napora, dobiti hitre in relevantne informacije. 

- Dobra beseda in komentarji: 

- priporočila znancev, prijateljev, sorodnikov podzavestno odločilno vplivajo na naš 

izbor; obstajajo tudi razni forumi, na katerih uporabniki storitev komentirajo svoje 

izkušnje, ki marsikomu pomagajo pri odločitvi, še posebej to velja pri izbiri nastanitve 

(hotel). 

- Specifični izzivi potrošnikov: 

- proračunsko omejeni dopustniki iščejo ugodne ponudbe, zato veliko pozornost 

namenjajo primerjavi različnih ponudb, saj želijo za svoj denar dobiti čim več; 

- potovanje v skupinah – želja po dostopu informacij o možnosti zabave, rekreacije ..., 

za vsakega nekaj; 

- potovanje z otroki – prilagoditev ponudb za družine, ustrezne animacije za otroke … 

- Nakup: 

- po rezervaciji dopusta začnemo iskati informacije o destinaciji (katere so naravne 

znamenitosti, kultura, zabava …), da se pripravimo na to, kar lahko pričakujemo, da si 

organiziramo naš čas na dopustu, da čim več odnesemo od tega doživetja. Z nakupom 

ustreznih vodičev, zdravil, obleke … se pripravimo na počitniško destinacijo. 

- Ostala priporočila: 

- kaj je zanimalo še ostale potrošnike, ki so izbrali enako ponudbo; 

- ali so na voljo kake dodatne ugodnosti – kartica ugodnosti, ki omogoča videti več 

znamenitosti po nižji ceni s prednostnim vstopom … 

 

Glavne prednosti e-turizma (Scottish Parliament 2002): 

- nizki stroški, velika stopnja »komuniciranja« s ciljnimi trgi oz. potencialnimi kupci; 

- hitra in lažja pot do nakupa potovalnih produktov (najem hotela, nakup letalskih kart ...), 

- napredek in prilagoditev potrebam kupcev; 

- visoka stopnja učinkovitosti; 

- spodbuja dolgoročno sodelovanje, pridobivanje zvestih kupcev, »servisiranje« le-teh, da 

postanejo zadovoljne in zveste stranke, ki se bodo večkrat odločale za nakup oziroma 

bodo priporočile svoje dobre izkušnje znancem in prijateljem.  

 

Glavne slabosti e-turizma (Scottish Parliament 2002): 

- pomanjkanje osebnega stika in prilagajanje individualnim potrebam posameznikov; 

- zapleteni postopki pri transakcijah oziroma nakupih storitev; 

- na voljo samo tistim kupcem, ki imajo dostop do interneta. 
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Pred razvojem informacijske tehnologije je bilo načrtovanje dopusta utrujajoč proces. 

Potencialni turist je iskal informacije osebno, pri raznih turističnih ponudnikih in turističnih 

agencijah in si na ta način rezerviral aranžma. Z razvojem interneta so vse te informacije 

postale dostopne širši javnosti. Na voljo so vedno in povsod, ko si potrošniki to želijo. 

Trenutne internetne strani omogočajo dostop do relevantnih informacij o turistični 

destinacijah, o ponudbah na različnih internetnih straneh, na katerih so na voljo tudi 

fotografije in celo video predstavitve.  

 

Preko spleta lahko rezerviramo hotel, najamemo avto ali kupimo letalsko karto. Kljub temu je 

ta proces še vedno zapleten, saj moramo obiskati več različnih internetnih strani, da dobimo 

vse informacije. Pojavlja se potreba po razvoju novega sistema, ki bi vse to omogočal na 

enem mestu.  

 

Jakkilinki, Georgievski in Sharda (2007) so v Avstraliji razvili model AuSTO (Australian 

Sustainable Tourism Ontology), ki omogoča planiranje počitnic. AuSTO je inteligentno 

orodje, ki je bilo zgrajeno na semantični internetni tehnologiji. Ta model omogoča, da 

uporabnik postavi svoje zahteve glede potovanja, destinacije, prevoza … Prav tako daje 

možnost ponudnikom, da preko tega modela oglašujejo svoje produkte, storitve, aranžmaje.  

Tako se ponudnik na enem mestu lahko prilagodi povpraševalcu, saj zasledi njegove kriterije, 

zahteve glede potovanja. AuSTO omogoča uporabnikom planiranje različnih delov potovanja, 

kar se lahko nanaša samo na prevoz, nastanitev … 

 

Razvoj e-turizma omogoča socialno okolje turistov za lažje izmenjavo njihovih izkušenj, 

priporočila destinacij ali samo prisluhniti različnim mnenjem uporabnikov (Berger et al. 

2007). 

 

Camacho, Borrajo in Molina (2001) so oblikovali model »inteligentni potovalni planer« (ITP 

– inteligent travel planning), ki povezuje najpomembnejše točke pri načrtovanju dopusta, v 

katerega so vključeni: načrtovalni in uporabniški agent ter internet in je prikazan na 

konkretnem primeru: 

Turist želi v mesecu juniju potovati iz Madrida v Barcelono. Načrtovalni agent mu ponudi 25 

rešitev izmed 624 možnih ponudb. Sistem izloči ponudbe, ki niso dovolj učinkovite oziroma 

ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev. ITP predlaga najboljšo ponudbo, za katero meni, da bo 

izpolnila pričakovanja turista. Uporabniški agent se posveti uporabniku, izbrska glavne 

karakteristike, ki jih je turist želel v preteklosti (izbrana letalska družba, najkrajši možni čas 

poleta …), in jih uporabi pri novem izboru. Ko je ponudba izbrana, se turist lahko posvetuje 

oz. preveri vse informacije o poletu preko interneta.   

 

Carson 2005 (v Schmallegger in Carson 2007) povzema uporabo spleta v turizmu v petih 

funkcijah: 

1. promocija, 

2. distribucija, 

3. komunikacija, 

4. management, 

5. raziskovanje.  

 

Že dlje časa velja, da v turizmu primanjkuje direktnih izkušenj s koriščenjem turističnih 

ponudb, kar pomeni, da je zelo težko prej, pred samo uporabo, oceniti turistično storitev. 

Ljudje želimo informacije iz prve roke, zato se v prvi vrsti zanesemo na izkušnje sorodnikov, 

prijateljev in znancev, saj jim zaupamo in cenimo njihovo mnenje.  
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Spletni blogi omogočajo ažurirano in kronološko poročanje o naših izkušnjah. Obiskovalci 

lahko komentirajo naše zapise. Vse več se dodajajo audio in video datoteke, ki omogočajo še 

boljšo predstavo o naših izkušnjah. Najbolj pogosta oblika popotniških blogov je v obliki 

dnevnika, ki opisuje zgodbo, potovanje od začetne do končne destinacije, naše dobre in slabe 

izkušnje, dogodivščine, priporočila …  

 

Schmallegger in Carson (2007) pišeta, zakaj je smiselno pisati blog: 

- objava spletnih popotnih zgodb in izkušenj ter ohranjanje stikov s sorodniki, znanci doma; 

- motivacija za samo izražanje in socialno povezovanje s podobno mislečimi ljudmi; delitev 

dobrih in slabih izkušenj z ostalimi turisti. 

 

Blogi so neka vrsta cenovno ugodne promocije za tista podjetja, hotele, prevoznike, 

destiancije, ki so dobro ocenjene s strani turistov. Sicer je to lahko še večja slaba reklama. Že 

prej smo namreč omenili, da ljudje vse več zaupamo tistim, ki so določene storitve že 

preizkusili. Blogi omogočajo dodatno vrednost za obiskovalce v smislu zanimivih zgodb, 

edinstvenih informacij … To je časovno in stroškovno ugodna možnost pridobivanja 

informacij, saj se že prej informiramo, ali nam ponudba izbrane destinacije ustreza.  

 

Stockdale (2007) v svojem članku predstavlja konstruktivno upravljanje odnosov s strankami 

v e-turizmu: 

1. najprej je potrebno identificirati spletne kupce (turiste) in jih segmentirati (kupci, ki 

spremljajo novosti; kupci, ki zbirajo informacije; kupci, ki nakupujejo; kupci visokih 

vrednosti; kupci nizkih vrednosti …); 

2. oblikovanje spletnih strani – dostop do vseh relevantnih informacij na enem mestu, 

izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov in možnost izvedbe nakupa;  

3. zbor informacij – potovalne agencije morajo imeti v ozadju sistem, ki jim omogoča zbirko 

informacij, ki so za turiste zanimive in ki jih najpogosteje iščejo, da lahko naredijo analizo 

in te informacije uporabijo za dopolnitev manjkajočih informacij; prilagoditev ponudbe 

glede na zanimanje turistov; 

4. učinkovita komunikacija – internet omogoča osebni pristop do turistov, saj naj bi 

turistične agencije vsakomur posebej pravilno odgovarjale na specifično zastavljena 

vprašanja v čim krajšem času (poleg že objavljenih odgovorov na najbolj pogosta 

vprašanja);  

5. lojalnost in zaupanje  – vse več podjetij oblikuje programe zvestobe in zaupanja, s čimer 

si pridobi lojalnost kupcev, kupci pa pridobijo dodatne ugodnosti. 
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                                                     Končni kupec (turist) 

 

 

Prijaznost        Prijaznost 

Lojalnost        Lojalnost 

Učinkovita komunikacija      Komunikacija 

Status 

Ugodnosti 

 

 

 

                                                  Potovalna agencija 

 

 

 

 

 

Oblikovane spletne strani     Enostavnost uporabe 

Zbor informacij      Zaznavanje prednosti 

Komunikacijska orodja     Pripravljenost potrošnikov 

Programi zvestobe in zaupanja 

 

Slika 3: Okvir za podporo upravljanja odnosov s strankami v spletnem okolju 

 
Vir: povzeto po Stockdale 2007. 

 

 

3.2 Turizem in internet v Sloveniji 

 

Podjetje iPROM je skupaj z raziskovalno družno Valicon izvedlo obsežno raziskavo uporabe 

spleta v Sloveniji. Rezultati raziskave kažejo, da je bilo pri nas leta 2009 že skoraj 80 % 

dnevnih uporabnikov spleta, ki ga uporabljajo predvsem za iskanje informacij prek iskalnikov 

in za spremljanje dnevnih novic, ta številka pa se iz dneva v dan še povečuje (Iprom 1999-

2012). 

 

Svetovna internetna statistika prikazuje oceno strukture uporabnikov spleta v Sloveniji glede 

na populacijo po letih. Rezultate prikazuje preglednica 26. 

Preglednica 26: Uporabniki interneta v Sloveniji 

 

Leto Uporabnikov interneta Populacija % uporabnikov od populacije 

2000 300.000 1.997.800 15,02 % 

2004 750.000 1.956.916 38,33 % 

2006 950.000 1.959.872 48,47 % 

2007 1.250.600 1.962.856 63,71 % 

2010 1.298.500 2.933.136 44,27 % 

 

Vir: Internet world stats 2011a. 
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Splet najpogosteje uporabljajo mladi, stari med 15 in 29 let, šolajoči se oziroma višje 

izobraženi, brez rednih dohodkov ali z nadpovprečnimi visokimi dohodki.  

 

Delež posameznikov, ki so uporabljali splet za različne oblike komuniciranja, se je v letu 

2009 povečal. Spletne forume je bralo 35 % (rast za 6 odstotnih točk), telefoniralo ali 

videotelefoniralo s spletno kamero jih je 15 % (rast za 5 odstotnih točk), sporočila v spletne 

klepetalnice pa je pošiljajo 13 % (rast za 4 odstotne točke). V spletnem komuniciranju se 

povečuje delež žensk.  

 

Spletno nakupovanje se je v letu 2008 povečalo. V opazovanem obdobju je preko speta 

kupovalo že 28 % posameznikov ali za 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2008.  

 

43 % oseb izmed tistih, ki so kupovale preko interneta v zadnjih 12 mesecih, je najpogosteje 

kupilo filme, glasbo, knjige, revije in programsko opremo (v enakem obdobju 2008 44 %), 39 

% teh oseb je kupovalo obleke in športno opremo (v enakem obdobju 2008 30 %), 35 % jih je 

kupovalo dobrine za gospodinjstvo (npr. pohištvo, igrače, avto), 30 % pa jih je naročalo ali 

kupovalo potovanja ali počitniške nastanitve.  

 

V naši raziskavi smo anketirane spraševali, na kakšen način pridobivajo informacije, ko 

planirajo dopust. Navedli smo nekaj kategorij (destinacija, prevozi, nastanitev, ugodne 

ponudbe, hrana, pijača), za katere so označili vse vire pridobivanja informacij. Rezultate 

prikazuje preglednica 27. 

 

Internet oz. spletne strani so po podatkih, ki so jih navedli anketiranci, glavni viri 

pridobivanja informacij, pomembnih ob planiranju dopusta. Preko interneta se anketiranci 

najpogosteje informirajo o prevozih (78,6 %), destinaciji (76,7 %), nastanitvi (74,7 %), 

ugodnih oz. akcijskih ponudbah (68,8 %) in o hrani oz. pijači (52,6 %). Glede vseh naštetih 

dejavnikov so drugi najbolj pomemben vir informacij prijatelji in znanci, le kar se tiče iskanja 

informacij o ugodnih ponudbah in akcijah, se anketiranci takoj za internetom in spletnimi 

stranmi, obrnejo na turistično agencijo. Manj pomembni viri za pridobivanje informacij o 

dopustu so turistični vodniki, mediji in letaki.  

Preglednica 27: Način pridobivanje informacij za dopust 

 

  

Destinacija 

Prevozi 

(letalo, vlak, 

trajekt …) Nastanitev 

Ugodne 

ponudbe, 

akcije (first 

minute, last 

minute …) 

Hrana, 

pijača 

F % F % F % F % F % 

Internet, spletne strani 340 76,7 348 78,6 331 74,7 305 68,8 233 52,6 

Prijatelji, znanci 262 59,1 131 29,6 191 43,1 58 13,1 200 45,1 

Blogi, forumi 170 38,4 99 22,3 128 28,9 40 9,0 131 29,6 

Turistična agencija 91 20,5 91 20,5 133 30,0 197 44,5 50 11,3 

Turistični vodniki 67 15,1 28 6,3 47 10,6 9 2,0 70 15,8 

Mediji (televizija, 

radio, časopisi ...) 
43 9,7 13 2,9 17 3,8 32 7,2 20 4,5 

Letaki 34 7,7 13 2,9 15 3,4 43 9,7 25 5,6 

N = 443; možnih je bilo več odgovorov 

 

V naslednjem koraku po smo spraševali, kje opravijo nakup določene turistične storitve. Iz 
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preglednice 28 je razvidno, da za nakupe oz. rezervacijo prevozov in nastanitve okrog 

polovica anketirancev uporabi internet (prevozi 48,1 %, nastanitev 50,1 %), po pogostosti 

uporabe sledijo nakupi na kraju samem (prevozi 37,9 %, nastanitev 37,2 %). Glede zabavnih 

aktivnosti na dopustu pa se večina anketiranih (82,4 %) odloča za nakup na kraju samem. 

Preglednica 28: Način nakupa oziroma rezervacije za dopust 

 

 

 

Prevozi (letalo, 

vlak, trajekt ...): 

 Nastanitev 

Zabava in 

aktivnosti na 

dopustu (izleti, 

vstopnice ipd.) 

F % F % F % 

Internet, spletne strani 213 48,1 222 50,1 95 21,4 

Na kraju samem 168 37,9 165 37,2 365 82,4 

Turistična agencija 127 28,7 147 33,2 38 8,6 

Drugo 29 6,5 23 5,2 12 2,7 

*Drugo: lastna organizacija, preko telefona, preko podjetja, v katerem sem zaposlen.. 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo zastavili naslednjo hipotezo. 

H2: Pripravljenost za iskanje informacij o počitnicah je med uporabniki interneta večja od 

pripravljenosti rezervacije ali plačila počitnic preko interneta.  

Za preverjanje te hipoteze smo primerjali, kakšen je odstotek anketiranih, ki so preko 

interneta že poiskali kakšno informacijo o dopustu, in kakšen je delež tistih, ki so na ta način 

že kdaj opravili nakup za dopust. 

 

V ta namen smo morali izračunati dve novi spremenljivki, ki smo ju poimenovali “iskanje 

informacij” in “nakup”. Za izračun prve smo uporabili odgovore na vprašanje, kje anketiranci 

običajno pridobivajo informacije, ko planirajo dopust (rezultati tega vprašanja so prikazani v 

tabeli 27). In sicer smo za vsakega anketiranca, ki je označil internet kot vir za preverjanje 

informacij za katero koli področje, vpisali vrednost 1 − DA, za anketirance, ki pa niso označili 

interneta pri nobenem od preverjanih področij, pa vrednost 0 – NE. Enako logiko smo 

uporabili pri izračunu druge spremenljivke, uporabili pa smo odgovore na vprašanje, kje 

anketiranci navadno opravijo nakup oziroma rezervacijo (osnovna analiza vprašanja je 

prikazana v tabeli 28). 

 

Rezultati za obe spremenljivki so prikazani v preglednici 29. Takih, ki so že kdaj poiskali 

informacije glede turističnih produktov, povezanih z dopustom, je več kot 90 % (92,6 %), 

medtem ko je anketirancev, ki so preko interneta opravili tudi nakup oz. rezervacijo znatno 

manj, in sicer slabi dve tretjini (62,3 %). 
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Preglednica 29: Uporaba interneta za informacije in nakup turističnih produktov 

 

  

  

 

F % 

Iskanje informacij 

Ne 33 7,4 

Da 410 92,6 

Skupaj 443 100,0 

Nakup 

Ne  167 37,7 

Da 276 62,3 

Skupaj 443 100,0 

 

Z razvojem spletnih rezervacijskih sistemov so se hoteli, turistične agencije, letalske družbe ... 

približali gostom v smislu, da omogočajo rezervacijo sobe, letalske karte …, in sicer zadnji 

trenutek ali zunaj delovnih ur hotelske prodajne službe oz. turistične agencije.  

 

Kribel in Bojnec (2005) sta naredila raziskavo, s katero sta ugotavljala, kako slovenske 

turistične in potovalne agencije uporabljajo spletne storitve. Raziskava je na osnovi turškega 

vprašalnika omogočila primerjavo treh držav: Turčije, Grčije in Slovenije.  

 

Oglaševanje preko tiska in televizije postopoma vendar vztrajno nadomeščajo razne oblike 

spletnih storitev, med katere štejemo: spletne strani, elektronsko sporočanje, on-line 

rezervacije in podobno, pišeta Kribel in Bojnec (2005) in je razvidno iz preglednice 30. 

Preglednica 30: Uporaba tržno-komunikacijskih kanalov v turističnih agencijah 

 
Kanal Nikoli Redko Pogosto Vedno N 

TV 44,6 36,5 12,2 6,8 74 

Radio 21,6 40,5 27 10,8 74 

Dnevniki 17,8 43,8 23,2 15,1 73 

Revije 36,6 40,8 16,9 5,6 71 

Katalogi 23,3 28,8 21,9 26 73 

Brošure 26,4 19,4 30,6 23,6 72 

Dodatki reviji 45,2 39,7 12,3 2,7 73 

Oglasna deska 26 20,5 11 42,5 73 

Telefon 17,8 22 26 45,2 73 

Splet 9,5 8,2 10,8 71,6 74 

Elektronska pošta 5,4 12,2 13,5 68,9 74 

Drugi operater 16,4 20,5 28,8 34,2 73 

Druga agencija 9,5 21,6 29,7 39,2 74 

Ustno priporočilo 1,4 2,7 39,7 56,2 73 

 

Vir: Kribel in Bojnec 2005. 

 

Učinkovita uporaba spletnih stran se je izkazala kot ključna konkurenčna prednost podjetij, še 

posebej v turistični dejavnosti (Kribel in Bojnec, 2005). 
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3.3 Turizem in internet v Evropi 

 

Poročilo Evropske komisije Digital Competitveness report pravi, da je Evropa naredila 

ogromen napredek na področju uporabe interneta. 56 % Evropejcev je leta 2009 redno 

uporabljajo internet (leta 2004 je bilo takih le tretjina).   

 

Po zadnjih podatkih svetovne internetne statistike ocenjujejo, da Evropa predstavlja slabih 12 

% celotne svetovne populacije, v kateri je 58,34 % uporabnikov interneta; preglednica 31. 

Preglednica 31: Uporaba interneta v Evropski Uniji in Evropi (marec 2011) 

 
Regija (Ocena) populacije  

2011 

% populacije od 

celega sveta 

(Ocena) uporabnikov 

interneta 

% uporabnikov od 

populacije 

Evropska 

unija 

502.748.071 7,25% 338.420.555 67,31% 

Evropa 816.426.346 11,78% 476.278.755 58,34% 

Celoten svet 6.930.055.154 100,00% 2.110.765.810 30,46% 

 
Vir: Internet world stats 2011b. 

 

Knauth (2006) navaja, da imajo podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, več spletnih strani kot 

podjetja, ki delujejo v ostalih sektorjih. In sicer 63 % podjetij, ki se ukvarja s turizmom, 

nastanitvijo preko spleta, omogoča dostop do katalogov in cenikov, medtem ko le 28 % 

podjetij, ki delujejo v ostalih sektorjih, ponuja to možnost. Najbolj pogosta uporaba interneta 

se kaže v turizmu, saj je 47 % vseh uporabnikov uporabilo internet za iskanje informacij o 

destinaciji, namestitvi, ponudbi … ali rezervacije počitnic.  

 

Kar 45 % Evropejcev, ki uporabljajo internet, le-tega koristijo za pripravo svojih počitnic. 

Danes je internet v Evropi dvakrat pomembnejši vir informacij kot turistične agencije, vendar 

bodo organizatorji potovanj s ponujanjem paketnih aranžmajev, ki jih lahko gostje rezervirajo 

po internetu, ostali pomemben igralec v turistični dejavnosti. Evropejci so pri načrtovanju 

svojih počitnic v obdobju januar−avgust 2006 uporabili naslednje vire informacij (Online 

travel in Europe 2007): 

- internet: 45 %, 

- turistične agencije: 20 %, 

- prijatelji/sorodniki: 17 %, 

- turistični vodniki: 8 %, 

- potovalni katalogi: 7 %, 

- časopisi: 3 %, 

- turistični uradi: 2 %, 

- televizija: 2 %, 

- ostalo: 5 %. 

 

Na podlagi analize poročil Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, analytical 

report za leta 2008, 2009 in 2010 o potovalni navadah Evropejce smo prišli do rezultatov, 

predstavljenih v preglednici 32. 

 

Ko se ljudje odločajo o destinaciji, se najbolj zanašajo na priporočila prijateljev, 27 % se 

poslužuje pridobivanja informacij preko spleta, 18 % pa se jih nanaša na lastne izkušnje, manj 

se poslužujejo drugih načinov oglaševanja (letaki, katalogi, TV, radio …). 
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Tokom teh treh let, ko je bila izvedena raziskava, se je povečal vpliv interneta, saj se ga je v 

letu 2010 poslužilo kar 27 % anketirancev (v primerjavi z letom 2008, ko je bil ta odstotek le 

22 %).   

Preglednica 32: Način pridobivanja informacij v Evropi 

 

Pridobivanje informacij 2008 2009 2010 

Priporočila prijateljev 29,00 % 30,00 % 29,00 % 

Internet 22,00 % 24,00 % 27,00 % 

Osebne izkušnje 19,00 % 18,00 % 18,00 % 

Potovalne agencije 11,00 % 11,00 % 11,00 % 

Katalogi, brošure 5,00 % 6,00 % 5,00 % 

Vodiči, popotniška literatura 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

Mediji (radio, TV…) 3,00 % 3,00 % 4,00 % 

Ostalo 6,00 % 3,00 % 1,00 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Vir: The Gallup organisation 2008, 2009, 2010.   

 

Leta 2008 si je 56 % Evropejcev samih organizirajo svoj dopust, 16 % se je posluževalo 

turističnih agencij, 10 % internetnih ponudnikov, ostali pa na drugačen način. Leta 2009 je 

tudi več kot polovica dopustnikov potovala v lastni režiji  (lastna organizacije potovanja), in 

sicer največji odstotek predstavljajo Hrvaška (83 %), Turčija (82 %) in Madžarska (80 %). 

 

Glede na to, da so v letu 2009 3 od 5 Evropejcev redno uporabljali različna socialna omrežja, 

le-ta predstavljajo priložnost za turistična podjetja (Ritari 2010). 

 

Lawson (2010) v svojem članku navaja, da trend svetovne uporabe spleta kaže, da vse več 

žensk in starejših oseb (55 let ali več) uporablja internet pri organizaciji počitnic. Glavni 

razlogi, zakaj vse več žensk uporablja internet, so: vse več žensk je na vodilnih položajih in  

prisiljenih več potovati (službena potovanja), rast njihovih plač omogoča večjo porabo 

dohodka za potovanja, poleg tega je vse več žensk odgovornih za organizacijo družinskih 

počitnic. Populacija se stara oziroma se povečuje število oseb, starejših od 55 let, ki postajajo 

navdušenci nad internetom.  

 

Checkfelix.com je spletna stran, ki omogoča brskanje med številnimi letalskimi družbami in 

turističnimi agencijami na enem mestu, omogoča primerjavo različnih ponudb in cen. Na ta 

način turist najde sebi najustreznejšo letalsko karto, hotel ali najem avtomobila (Maurer, 

2010). 

 

Raziskovalno podjetje Jupiter MMXI je ugotovilo, da je Velika Britanija največji internetni 

potovalni trg v Evropi, saj je skoraj 6 milijonov ljudi obiskalo strani turističnih podjetij v 

januarju 2002. Leta 2001 je bilo 4,8 % oziroma 900.000 vseh potovanj prebivalcev Velike 

Britanije rezerviranih preko interneta, kar vrednostno predstavlja 270 milijonov GBP. 

 

Schmallegger in Carson (2007) pišeta, da je bilo ugotovljeno, da vse več Britancev zaupa 

spletnim stranem s komentarji amaterjev, ki opisujejo svoje izkušnje na potovanjih, kot pa 

profesionalno napisanim vodnikom ali turističnim agencijam. Nemški turisti pripisujejo 

veliko kredibilnost internetnim ocenam posameznih hotelov, ki jih dajejo turisti, ki so že 

koristili njihove storitve. Gretzel, Yoo in Purifoy 2007 (v Schmallegger in Carson 2007) 
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poročajo, da so v zadnji raziskavi, narejeni med uporabniki spretne strani tripadvisor.com, 

ugotovili, da je najpomembnejši dejavnik v samem načrtovanju oziroma planiranju počitnic 

ogled komentarjev ostalih turistov, njihovih priporočil in kritik ter branje njihovih blogov.  

 

Steinbauer in Werther (2007) sta izvedla raziskavo za nemški trg o obnašanju turistov v e-

turizmu. Povzemamo nekatere ugotovitve raziskave: 

- bolj kot je oseba računalniško pismena, večja je možnost, da bo uporabila internet pri 

planiranju potovanja; 

- uporaba interneta za iskanje potovalnih informacij povečuje vrednost e-turizma; 

- spletna rezervacija turističnega produkta nima direktnega vpliva na dejansko uporabo e-

turizma; 

- uporaba interneta kot informacijskega kanala povečuje uporabo interneta kot 

rezervacijskega kanala; 

- bolj ko oseba zaupa v lastne sposobnosti rezervacije preko spleta, bolj bo razmišljala o 

uporabi interneta pri načrtovanju potovanj; 

- pretekle dobre izkušnje povečujejo zaupanje posameznika v nakup preko spleta. 

 

Po podatkih Page in Connell (2006, 5)  za leto 2003 je bila: 

- Evropa najbolj obiskana regija s 401 milijonov prihodov, 

- Amerika s 112 milijoni prihodi, kar predstavlja le 19,8 % celotnega trga, 

- vzhodnoazijsko-pacifiška regija najbolj rastoča regija s 119 milijoni prihodov, Afrika in 

Srednji Vzhod sta imela 30 milijonov prihodov.  

 

Evropa je celina z dolgo turistično tradicijo in še danes se vrsta njenih držav uvršča med prvih 

deset najbolj obiskanih držav. Evropo še vedno obišče več kot polovica vseh svetovnih 

turistov, hkrati pa tudi Evropejci predstavljamo več kot polovico svetovnih popotnikov. 

Podatki so predstavljeni v preglednici 33.  

Preglednica 33: Evropski turizem v številkah, 2005. 

 

BDP Turizem v Evropi prispeva 5 % bruto domačega proizvoda, indirektno pa 

10 %. 

Prihodki EUR 279,3 milijarde. 

Prihodi 441,6 milijona prihodov. 

Tržni delež Evropejci v svetovnem merilu 54,6 %  turističnih prihodov, 51 % svetovnih 

prihodov v Evropo.  

Prvih 10 po številu 

prihodov 

Francija, Španija, Italija, Velika Britanija, Nemčija, Turčija, Avstrija so 

evropske države, ki se uvrščajo na lestvico prvih 10 držav po številu 

prihodov. 

Gostje Evrope 88 % Evropejcev, 6 % Američanov, 4 % iz azijsko-pacifiških držav, 1 % iz 

Afrike in Bližnjega vzhoda. 

Povprečna poraba 630 EUR na gosta. 

Zaposlitve v turizmu Direktnih zaposlitev je 7−8 milijonov (indirektnih 20 milijonov), kar 

predstavlja 4,2−5 % vseh zaposlenih. 

Podjetja Približno 2 milijona je aktivnih podjetij, ki se ukvarjajo s turizmom. 

 
 Vir: Internet world stats 2011a. 

 

Evropski spletni potovalni trg je leta 2006 ustvaril 41 bilijonov Evrov prometa, 15−20 % vseh 

stroškov, povezanih s potovanjem, je bilo ustvarjenih preko interneta (Steinbauer in Werther, 

2007). Kljub temu da internet predstavlja pomembno orodje pri pridobivanju informacij, vse 
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več turistov uporablja več orodij za pridobivanje informacij v svojem odločitvenem procesu. 

60 % tistih, ki pridobiva informacije na spletu, še vedno nakup opravi na drugačen način.  

 

V letu 2006 je več kot ena tretjina odhodnih potovanj na evropskih trgih vključevalo spletne 

rezervacije vsaj delno, v določenih državah pa tudi več kot 50 %, gledano v primerjavi z 

letom 2003, ko je bil ta odstotek samo 19 %. Internet se uporablja zlasti za nakup letalskih 

vozovnic, sledi nastanitev. Če primerjamo odstotek vseh najemov vozil, se le-teh največ 

opravi preko spleta (Online travel in Europe 2007).  

 

Internetna prodaja turističnih storitev je v letu 2008 narasla za 17 % v primerjavi z letom 2007 

in je dosegla 58,4 bilijonov EUR prihodkov na Evropskem trgu v letu 2008. Direktna prodaja 

predstavlja 64 % internetne prodaje na evropskem trgu v letu 2008, posredna pa 36 %. V letu 

2008 je bilo preko interneta prodanih naslednjih turističnih storitev (Marcussen 2009): 

- 54 % letalskih vozovnic, 

- 19,5 % hotelskih sob oz. ostalih nastanitev, 

- 15 % paketnih ponudb, 

- 7,5 % železniških vozovnic, 

- 4 % izposoja vozil. 
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4 ODLOČANJE POTROŠNIKOV 

 

Ljudje zadovoljujemo svoje potrebe in želje z izdelki in storitvami. Razumevanje kupčevih 

želja ni vedno enostavna naloga. Kupec je oseba, ki opravi nakup izdelkov ali storitev, če 

kupuje zase, je pa hkrati kupec tudi za ostale člane gospodinjstva. Porabnik je oseba, ki 

kupljen izdelek ali storitev porabi oziroma uporablja. Ni nujno, da je porabnik tudi kupec 

izdelkov oziroma storitev. Pri trženju je pomembno, da so trženjske akcije usmerjene v oba, v 

kupca in porabnika, saj sta oba pomembna člena pri sprejemanju odločitve nakupa. Včasih pri 

tej odločitvi sodeluje več oseb, na primer družinski člani. Tako skupino imenujemo nakupna 

enota (Habjanič in Ušaj, 2003). Osebe v tej skupini imajo različne vloge: 

- pobudnik – oseba, ki da pobudo za nakup; 

- vplivnež − njegovo mnenje upoštevajo tudi ostali člani; 

- odločevalec − ima finančno moč in narekuje končno odločitev; 

- porabnik − je dejanski končni porabnik kupljene dobrine oziroma storitve.  

Kupci govorijo v kodah, ki jih je potrebno pravilno razumeti. Kaj ima v mislih kupec, ko želi 

poceni hotel? Višina cene zavisi od kupčeve kupne moči oziroma od višine dohodka ter 

kolikšen delež je pripravljen nameniti za hotel. Ali mu hotel predstavlja samo kraj, kjer 

prenoči, ostali del dneva je zunaj, ali pa je hotel center njegovega dopusta, za katerega želi, da 

dobi vse, kar si zaželi?  

 

Razlikujemo 5 vrst potreb: 

- izražene potrebe: kupec želi izbrati poceni hotel; 

- resnične potrebe: kupec želi hotel, ki bo imel dobro hotelsko ponudbo; 

- neizražene potrebe: kupec pričakuje, da bo prodajalec vedel, kaj si želi; 

- potrebe po razveselitvi: kupec rezervira hotel in v dar dobi brezplačen bon za enkraten 

obisk masaže; 

- skrivne potrebe: kupec želi, da bi ga prijatelji imeli za pomembno osebo, ki rada potuje.  

 

V preglednici 34 prikazujemo Maslowo hierarhijo človekovih potreb na turističnih primerih. 
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Preglednica 34: Maslowa hierarhija človekovih potreb 

 

OSNOVNE POTREBE SPLOŠNA RAZLAGA TURISTIČNI PRIMERI 

Razvojno-ustvarjalne 

potrebe 

Ustvarjalnost, neodvisnost, 

veselje, sreča, 

samouresničevanje. 

Potovanja in počitnice, ki 

zagotavljajo osebno 

zadovoljstvo, veselje. 

Potrebe po dostojanstvu, 

spoštovanju, 

samospoštovanju 

Priznanje, spoštovanje, 

samospoštovanje, pozornost, 

dostojanstvo, cenjenje 

osebnosti, prestiž, moč, 

svoboda. 

Prestižna potovanja in 

počitnice, ki pomenijo 

družbeno priznanje. 

Socialne potrebe Ljubezen, prijateljstvo, 

pripadnost, solidarnost, 

komuniciranje, osebni 

kontakti, druženje, 

naklonjenost. 

Zasebna potovanja in 

potovanja v skupini z 

namenom komuniciranja, 

druženja. 

Varnostne potrebe Skrb za prihodnost, 

zagotavljanje varnosti, 

varčevanje, zavarovanje za 

primer starosti, bolezni, 

nesreč, varnost regulirana z 

zakoni. 

Potovanja za zagotavljanje 

osnovnih funkcij sposobnosti 

(regeneracija življenjskih 

pomoči), poslovna potovanja, 

potovanja iz zdravstvenih 

razlogov.  

Osnovne eksistenčne 

potrebe 

Hrana, pijača, spanje, 

spolnost.  

Potovanja z namenom 

zadovoljevanja osebnih 

potreb, potovanje do mest 

zaposlitve, trgovsko-poslovna 

potovanja.  

 

Vir: Trunkl 2010, 30. 

 

Beseda odločanje izhaja v slovenskem jeziku iz nedovršnika odločati. Beseda odločati 

pomeni (SSJK 1998): 

- izražati voljo, kako naj bo; 

- dajati, izrekati o čem končno mnenje, sodbo; 

- določati, usmerjati izid česa; 

- ločevati, da kaj ni več skupaj s čim drugim; 

- pripraviti se na akcijo, da bi nekaj uresničili; 

- pri izbiri dati čemu prednost; 

- omahovati glede uresničitve česa. 

 

Odločanje lahko definiramo kot umsko aktivnost pri reševanju opredeljenega problema. Tako 

za rešitev problema izberemo najustreznejšo izmed alternativnih poti. Ko govorimo o 

problemu, moramo imeti izpolnjene naslednje potrebne in zadostne pogoje (Možina et al. 

1994, 213): 

- potrebujemo odločevalca (posameznika ali skupino, ki ima problem); 

- odločevalec ima pred sabo privlačen cilj; 

- na voljo sta vsaj dve neenako učinkoviti smeri aktivnosti; 

- odločevalec dvomi, katera aktivnost je najboljša; 

- obstaja okolje, ozadje problema, ki je sestavljeno iz dejavnikov, ki vplivajo na rešitev 

problema, niso pa pod odločevalčevim nadzorom.  
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Odločamo se lahko na različne načine (Krapež in Rajkovič 2003, 12): 

- intuitivno odločanje: je odločanje, pri katerem ne znamo razložiti, kako to počnemo; 

- sistematično odločanje: ko so odločimo na podlagi organiziranih podatkov in znanja; 

- individualno ali posamično odločanje; 

- skupinsko odločanje; 

- racionalno odločanje: je odločanje, ko izmed vseh možnih variant izberemo tisto, ki je 

najbolj zaželena; 

- iracionalno odločanje: ko je odločitev zaradi raznih omejitev na videz brezsmiselna (v 

trenutku odločanja ne upoštevamo vseh razpoložljivih parametrov, ki vplivajo na 

kakovost odločitve).  

 

V naši raziskavi smo med anketiranimi preverjali način odločanja o dopustu, in sicer z dvema 

sklopoma trditev, ki se ločijo glede na to, ali gre pri na dopustu za kompleksno oziroma  

premišljeno nakupno odločitev ali je ta odločitev bolj impulzivna. Anketiranci so trditve 

ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne 

strinjajo, in ocena 5, da se s trditvijo popolnoma strinjajo, manj izrazito strinjanje pa so lahko 

izrazili z vmesnimi ocenami. Rezultati so predstavljeni v preglednici 35. 

Preglednica 35: Odločanje o dopustu 

 

  N Minimum Maksimum Arit. sredina Std. odklon 

P
R

E
M

IŠ
L

JE
N

A
 O

D
L

O
Č

IT
E

V
 

Moja izbira dopusta je skrbno 

premišljena odločitev. 
442 1 5 3,60 0,935 

Preden se dokončno odločim o dopustu, 

vsaj dvakrat preverim vse informacije, 

da ne bi česa spregledal. 

440 1 5 3,58 1,062 

O dopustu se odločam na logičen in 

sistematičen način. 
441 1 5 3,54 0,979 

Všeč mi je, če me kdo usmeri v izbiro 

dopusta in z mano deli svoje izkušnje. 
442 1 5 3,41 0,961 

Redko se odločim o dopustu, brez da bi 

se z nekom posvetoval. 
441 1 5 3,26 1,169 

Z odločitvijo o dopustu pogosto 

odlašam, ker se mi zdi zahtevna. 
442 1 5 2,31 1,036 

IM
P

U
L

Z
IV

N
A

 O
D

L
O

Č
IT

E
V

 

Ko se odločam o dopustu, je zame bolj 

pomembno, da mi je izbira všeč, kot pa 

da imam zanjo racionalne razloge. 

441 1 5 3,91 0,906 

Ko se odločam o dopustu, se zanašam 

na svojo intuicijo. 
441 1 5 3,72 0,915 

Pri izbiri dopusta se ravnam zgolj po 

svojih željah. 
441 1 5 3,29 1,053 

O dopustu se navadno odločim zelo 

hitro. 
441 1 5 2,94 1,078 

O dopustu se večkrat odločim v 

trenutku, hitro. 
441 1 5 2,88 1,153 

Navadno se o dopustu odločim tik pred 

odhodom. 
441 1 5 2,44 1,041 
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Povprečne ocene trditev kažejo na to, da je izbira dopusta za anketirance premišljena 

odločitev (ocena 3,60), v okviru katere se skrbno informirajo (ocena 3,58). Ni pa to odločitev, 

ki bi se jim zdela zahtevna (ocena 2,31). 

 

Pri odločanju o dopustu anketiranci pred racionalne razloge postavljajo všečnost izbire (ocena 

3,91) ter se pri tem zanašajo na svojo intuicijo (ocena 3,72). Pri izbiri dopusta pa se očitno ne 

morejo ravnati zgolj po svojih željah (ocena 3,29), ampak so verjetno v ospredju tudi drugi 

dejavniki, ki vplivajo na odločitev. Anketiranci pa se glede na povprečno oceno prav tako za 

dopust ne odločijo tik pred odhodom (ocena 2,44).  

 

Potrebno pa se je zavedati, da vsaka situacija ne predstavlja problema, in da vsaka izbira ne 

predstavlja odločanja. Da govorimo o odločanju, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji 

(Možina et al. 1994, 214): 

- obstajati mora razlika med sedanjo situacijo in želenimi cilji; 

- odločevalec se mora zavedati pomembnosti razlike; 

- odločevalec mora biti motiviran za odpravo razlike; 

- odločevalec mora imeti na voljo sredstva (sposobnost, denar, moč, znanje), da zmanjša 

razliko med dejanskim in želenim.  

 

Vzrokov za težave pri odločanju o določenem odločitvenem problemu je več (Krapež in 

Rajkovič 2003, 12): 

- pri odločanju navadno ne poznamo vseh dejavnikov, ki vplivajo na odločitev; 

- variante, med katerimi se odločamo, niso natančno določene; 

- za natančno študijo odločitvenega problema in variant bi zmanjkalo časa; 

- vsi podatki niso vedno dosegljivi; 

- cilji različnih odločevalcev so lahko različni. 

 

 

4.1 Dejavniki odločanja 

 

Za porabnika je značilno, da skuša zadovoljiti potrebo in da od izdelka pričakuje določene 

koristi. Izdelek vidi kot splet lastnosti z različnimi sposobnostmi zadovoljitve potrebe in z 

različnimi stopnjami koristnosti. Lastnosti, ki zanimajo kupca, se razlikujejo glede na izdelek 

(Kotler 1991, 195). 

 

Pri odločanju se ni možno izogniti prevladujočim dejavnikom v okolju, kot so (Hudej in 

Zidarn 2000, 26): 

- družbene norme, 

- moralno obnašanje, 

- legalne prepovedi, 

- kulturne dimenzije. 

 

Slika 4 prikazuje dejavnike, ki vplivajo na našo nakupno odločitev. 
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Slika 4: Dejavniki, ki vplivajo na nakupne odločitve 

 
Vir: Potočnik 2002, 109. 

 

1. Osebni dejavniki so starost, stopnja v življenjskem ciklu družine, poklic in življenjski 

slog. V različnih starostnih obdobjih kupujemo različne izdelke in storitve. Družina v 

svojem življenju prehaja skozi več obdobij in v teh obdobjih kupuje različne izdelke. Ta 

obdobja sestavljajo življenjski cikel družine: 

– samski ljudje, 

– mladi poročeni pari brez otrok, 

– mladi poročeni pari z majhnimi otroki, 

– poročeni pari s šoloobveznimi otroki, 

– starejši poročeni pari z odvisnimi otroki, 

– starejši poročeni pari, otroci ne živijo več doma, 

– samski vdovci ali vdove, ki so še zaposleni, 

– samski vdovci ali vdove, ki so v pokoju. 

 

Življenjski slog določajo aktivnosti v prostem času, interesi, stališča, mnenja, starost in 

poklic, ki prav tako vplivajo na nakupne odločitve. 

 

2. Psihološki dejavniki so povezani s posameznikovimi notranjimi procesi. K psihološkim 

dejavnikom prištevamo potrebe, motive, duševne procese (zaznave, mišljenje, spomin, 

učenje), osebnosti (značaj, vrednote, temperament, interesi) in podobo o sebi (Habjanič in 

Ušaj, 2003). Potrebe so razlog za začetek nakupnega procesa. Psihologi razvrščajo potrebe 

v tri skupine: 

– primarne biološke potrebe: po hrani, spanju, počitku, zavarovanju telesa; čutimo jih 

telesno in so nam vsem »prirojene«; 

– primarne socialne potrebe: po varnosti, ljubezni, pripadnosti, priznanju, spoštovanju, 

samouresničitvi … Zadovoljimo jih s pomočjo drugih ljudi. Dogaja se, da poskušamo 

njihovo zadovoljitev nadomestiti s stvarmi, torej z nakupom; 

Vplivni dejavniki na 

nakupne odločitve 

 

Osebni 

dejavniki: 

 

- demografski, 

- življenjski slog, 

- situacija, 

- vrednote. 

Psihološki 

dejavniki: 

 

- zaznave, 

- motivi, 

- vedenje, 

- učenje, 

- osebnost. 

 

Družbeni 

dejavniki: 

 

- vloga v družini, 

- referenčne skupine, 

- socialni sloj, 

- mnenjski vodje 
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– sekundarne socialne potrebe: na njih vplivajo posameznikovi interesi, navade, 

razvade, vrednote. Po potrebi se med seboj razlikujemo in se jih naučimo. 

 

3. Sociološki dejavniki so vpliv kulture, tradicije, družine, referenčnih skupin, mnenjskih 

voditeljev: 

– kultura je način vedenja, so vrednote in navade, verovanje in pravila življenja. Prenaša 

se iz generacije v generacijo in vpliva na nakupne odločitve in način nakupa.  

– Družina ima zelo pomemben vpliv na nakupne odločitve posameznika. Pomembni sta 

dve družini, tista, v katero se rodimo, in tista, ki si jo ustvarimo. 

– Referenčne skupine so skupine, s katerimi se posameznik poistoveti, sprejema njihova 

stališča in vrednote. To vpliva tudi na izbiro izdelkov in blagovnih znamk. Pri 

mladostnikih so zelo močna skupina prijatelji in vzorniki. 

– Mnenjski voditelji so posamezniki v porabnikovem okolju, ki jih bo povprašal za 

mnenje pri nakupu določenih izdelkov. Ti posamezniki imajo posebno znanje ali 

izkušnje z izbranim izdelkom ali storitvijo. Lahko so to prijatelji, znanci, strokovnjaki, 

prodajalci … (Habjanič in Ušaj, 2003). 

 

Poleg osnovnih 3 skupin pa sta tu še 2 skupini, ki se ne prištevata k glavnim dejavnikom in 

predstavljata specifične dejavnike. 

 

4. Ekonomski dejavniki: 

– dohodek opredeljuje življenjski standard kupca. Tržnike zanima dohodkovna prožnost 

povpraševanja. Ta pove, kako se spremeni povpraševanje po določenem izdelku, če se 

spremeni dohodek kupcev. Dohodkovna prožnost povpraševanja se razlikuje pri 

posameznih izdelkih. Iz splošnih ekonomskih zakonitosti pa poznamo pravilo, ki 

pravi, da je ta prožnost večja pri luksuznih izdelkih (Potočnik in Mihalič 2003). 

– Cena je za kupca kriterij dobrega nakupa: če izdelek prinese več zadovoljstva kot 

količina denarja, ki ga je zanj odštel, je z nakupom zadovoljen. Ko kupec ne zna 

presoditi kakovosti izdelkov, se pogosto opira na ceno. Dražji izdelki naj bi bili tudi 

kakovostnejši. Seveda pa ima kupec lastno predstavo o tem, koliko sme določen 

izdelek največ ali najmanj stati. Cena izdelka pa lahko simbolizira tudi sposobnosti in 

položaj njegovega lastnika, zato postanejo določeni izdelki zanimivi šele takrat, ko so 

dovolj dragi (Habjanič in Ušaj, 2003). 

 

5. Situacijski dejavniki so dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev v sami situaciji 

nakupa, torej v prodajalni. 

– Povezani  so z izdelkom: kakovost, blagovna znamka, garancija, embalaža, plačilni 

pogoji, učinki oglaševanja. 

– Povezani so s časom in okoljem nakupa: urejenost prodajalne, vpliv prodajalca, čas 

nakupa, nakupna naloga, razpoloženje kupca.  

 

O tem, kaj bo družina kupila, vedno pogosteje odločajo kupci. Za starše je včasih 

nakupovanje zelo naporno, saj otroci poznajo več blagovnih znamk in imajo oblikovane 

predstave o njih, mladi se pogosto poistovetijo z izdelki. Znamke določajo tudi 

prijateljstva.  

Nemški inštitut IJF je z raziskovanjem ugotovil, da nemški otroci vidijo na leto 10.000 

oglasov, ameriški pa kar 20.000. Že 3-letni otroci poznajo znamke avtomobilov. 
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4.2 Proces odločanja 

 

O nakupu se odločamo, če želimo zadovoljiti kakšno potrebo. Mnoge porabnikove dosedanje 

izkušnje in vrednote so bile vsaj deloma oblikovane v družini, med stiki s prijatelji in med 

drugimi srečanji. Stališča in odločitve posameznika so pogojene z njegovimi ekonomskimi, 

socialnimi in kulturnimi razmerami. Na njihove odločitve ne vplivajo le družina, prijatelji, 

oglaševalci, ampak tudi razpoloženje, razmere in čustva. Porabniki sprejemajo različne 

odločitve, kako bodo porabili svoje razpoložljive vire (čas, denar in napor) za izdelke in 

storitve (Možina, Zupančič in Pavlovič 2002, 10−12). 

 

Zapletenost in težavnost nakupnega procesa se še posebej pokaže pri kupovanju izdelkov ali 

naročanju storitev, ki jih redkeje potrebujemo in praviloma spadajo v višji cenovni razred. 

Take odločitve so pogosto pomembne, v njih ni vpleten samo konkretni porabnik, temveč 

celotno gospodinjstvo. 

 

Na učinkovito odločitev vplivajo 3 elementi: logika, intuicija in izkušnje. V kolikor ti trije 

elementi vplivajo enakovredno, govorimo pravilnem trikotniku, kot prikazuje slika 5. 

 
 

Slika 5: Enakomeren vpliv elementov na odločitev 

 
Vir: Dearlove 1998, 21−22. 

 

Če pa posameznik da večji poudarek na logiko in manj na osebno intuicijo, lahko vpliv teh 

treh dejavnikov prikažemo kot trikotnik, ki ga prikazuje slika 6. 

 

 
 

Slika 6: Neenakomeren vpliv elementov na odločitev 

 
Vir: Dearlove 1998, 21−22. 
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Omladič (2002, 8) piše, da kadar razmišljamo o nekem problemu, si situacijo pogosto 

predstavljamo z modelom. Pri načrtovanju počitnic si pomagamo z zemljevidom, torej z 

modelom območja, v katerega smo namenjeni. Vsak model mora biti prilagojen problemu, ki 

ga rešujemo. Kadar se odpravljamo na avtomobilski izlet, vzamemo s seboj avtokarto z 

vrisanimi avtocestami, bencinskimi črpalkami …, na gorsko turo pa bomo vzeli zemljevid z 

vrisanimi pešpotmi, razglednimi točkami in gorskimi kočami.  

 

Proces se začne, ko porabnik zazna pomanjkanje nečesa. Dražljaj povzroči, da se aktivirajo 

osnovni dejavniki in se začne miselni proces. Porabnik se zave svojih potreb in pod vplivom 

zunanjih dejavnikov ter dosedanjih stališč teži k rešitvi problema. Preden se dokončno odloči, 

običajno išče še dodatne podatke iz okolja. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo nastane kot 

rezultat porabnikove odločitve (Damjan in Možina 1998, 41−42). 

 

Obstaja več modelov procesa odločanja porabnikov. Večina modelov obnašanja porabnikov je 

statičnega značaja. Vendar obnašanja porabnikov ne smemo razumeti statično, ampak kot 

dinamičen proces, pri čemer je v jedru proces odločanja. Običajno se v procesu odločanja 

navajajo naslednje stopnje (Hudej in Zidarn 2000, 24): 

1. identifikacija problema: kakšen je razkorak med dejanskim in želenim stanjem; 

2. opredelitev ciljev in sredstev za reševanje problema: ko smo ugotovili, da problem 

obstaja, se prične njegovo razreševanje; 

3. zbiranje potrebnih podatkov; 

4. formuliranje analitičnega problemskega modela; 

5. selekcija alternativ; 

6. izbor alternative, ki ima prednost; 

7. uvajanje prednostne alternative; 

8. dobivanje povratnih informacij. 

 

Proces nakupnega odločanja je zaporedje postopkov, ki jih opravijo kupci, ko se odločajo, 

katero storitev bodo kupili. Na ta proces vpliva veliko dejavnikov, zlasti motivacija, družbeni 

pritisk, pritisk okolja in trženjske dejavnosti podjetja.  

 

 
 

Slika 7: Proces odločanja 

 
Vir: Potočnik 2002, 109. 
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Nekatere odločitve sprejema kupec zelo premišljeno, preverja vse možnosti in ocenjuje 

funkcionalno korist storitve. Dejanski nakup je le ena stopnja procesa nakupnega odločanja. 

Preden sploh pride do nakupa, so nujni predhodni koraki. Primer: potrošnik si ogleduje 

različne ponudbe turističnih agencij, vendar obstaja možnost, da se med izbiranjem odloči, da 

ne bo izbral nobene izmed ponujenih možnosti. 

 

4.2.1 Prepoznavanje potreb 

Proces nakupnega odločanja se začne, ko kupec ugotovi problem, nezadovoljeno potrebo ali 

željo. Ugotovitev potrebe je odločujoča stopnja procesa nakupnega odločanja, saj kupec ne bo 

prešel na naslednjo stopnjo, dokler ne bo spoznal problema, potrebe ali želje. Podjetja 

poskušajo ugotoviti, ali je neaktivnost kupcev na ciljnem trgu poledica tega, da nimajo potreb 

ali nezanimanja za nakup, tudi če potrebe imajo. Zato so njihove trženjske strategije 

usmerjene tako, da ustvarjajo potrebe in spodbujajo kupce, da z nakupom določenega izdelka 

ali storitve zadovoljijo svoje potrebe. Želijo opozoriti na obstoječe, vendar kupcem neznane 

ali nezanimive izdelke in storitve, ki rešujejo njihove probleme (Kotler 2004, 7). 

 

Človeška potreba je stanje, ki ga zaznamo, ko smo prikrajšani za osnovno zadovoljstvo. Želje 

so človeško hrepenenje po izpolnitvi najbolj skritih potreb. Družba in njene institucije 

neprestano oblikujejo in spreminjajo naše želje. Želja se spremeni v povpraševanje, ko dobi 

podporo v kupni moči (Kotler 2004, 7). 

 

4.2.2 Iskanje informacij 

Ko kupec spozna problem oziroma potrebo, išče informacije, kako ga oziroma jo lahko 

zadovolji. Iskanje informacij se nanaša na značilnosti izdelka oziroma storitve, ceno, 

razpoložljivost, značilnost prodajalcev. Podjetje olajša kupcu iskanje informacij tako, da mu 

posreduje koristne, pravočasne, natančne in razumljive podatke o izdelku ali storitvi. Kupci 

začnejo z iskanjem informacij najprej pri sebi v spominu. Običajno ima vsakdo že izkušnje z 

izdelki ali storitvami, ki so zadovoljili določeno potrebo. V tem primeru kupec hitro sprejme 

odločitev, ne da bi iskal dodatne informacije. Če kupcu to ne zadošča, bo iskal zunanje 

informacije pri različnih virih, na primer pri znancih, prijateljih, v družini … Te informacije 

imajo izjemno velik vpliv na nakupne odločitve. Drugi pomembni vir zunanjih informacij so 

prodajalci, oglaševanje, ceniki, prospekti, internet … Kako kupci sprejemajo te informacije, je 

odvisno od številnih dejavnikov, na primer količine informacij, razpoložljivosti, načina 

prikaza, zaupanja … Če kupec zbere preveč informacij, težko vrednoti alternative. Podjetja pa 

tudi ne morejo izbrati in posredovati natančno tistih informacij, ki so pomembne za ciljni trg.  

 

4.2.3 Vrednotenje alternativ 

Z vrednotenjem alternativ si kupec ustvari kriterije, po katerih primerja različne alternative. Ti 

kriteriji vsebujejo značilnosti, ki si jih kupec želi, pa tudi tiste, ki jih noče, hkrati pa določi 

raven pomena kriterija. Nekaterim značilnostim pripisuje večjo vrednost kot drugim, tako so 

na primer za nakupno odločitev odločujoči cena, kakovost, zadovoljstvo … Spoznavna 

disonanca je notranji nemir, ki ga čuti kupec ob dvomu, ali je izbral pravo ponudbo. Problem 
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se pojavi pri neodločnem kupcu, ki se ne zna odločiti, kateri alternativi dati prednost oziroma 

kaj mu več pomeni.  

 

4.2.4 Nakupna odločitev 

Po tehtanju vseh možnosti se kupec odloči za nakup. Kje bo kupec kupil določeno storitev, je  

odvisno tudi od prodajalca. Če se kupec lahko pogaja o prodajnih pogojih, pogajanja potekajo 

prav na tej stopnji procesa odločanja.  

Preglednica 36: Kupčev »profit« 

 

 

MINUS 

JE ENAKO 

 
 

Vir: prirejeno po Kotler, Bowen in Markens 2006, 390. 

 

Ko se kupec odloča, tehta celotno vrednost in celotne stroške. S svojo odločitvijo za nakup 

pričakuje nek profit v svojo korist.   

 

4.2.5 Ponakupno ocenjevanje in vedenje 

Po opravljeni storitvi kupec ocenjuje, kako so bile zadovoljene njegove potrebe oziroma ali je 

storitev izpolnila vsa njegova pričakovanja. Rezultat je zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 

ali razočaranje, ki vplivata na prihodnje nakupne odločitve. Podjetja se zavedajo, da ne smejo 

ustvarjati nerealnih pričakovanj, ker bodo povzročila le nezadovoljstvo kupcev in s tem 

propad svoje trženjske strategije. Nezadovoljen kupec se ne vrača, temveč bo tudi drugim 

posredoval informacije o problemih, s katerimi se je spopadel.  

 

Seveda je ta nakupni proces pogosto nezaveden, predvsem pri manjših nakupih. Možno je 

tudi, da se kupec odloči impulzivno. 

- Razširjen nakupni proces: kupec poglobljeno razmišlja o nakupu, zbira potrebne 

informacije in se dolgo odloča. To se dogaja pri nakupu dražjih izdelkov, nakupih, ki jih 

opravljamo redko, in pri nakupih, kjer je kupec močno vpleten. 

- Zoženi nakupni proces: kupec običajno preskoči fazo zbiranja podatkov in ocenjevanja 

izbir. Nakup opravi hitro. Razlog je lahko v pomanjkanju časa ali pa gre za vsakdanji, 

rutinski nakup, ki je naučen. 

- Impulzivni nakup: kupec opravi nakup, ne da bi prej prepoznal potrebo. Največ takih 

nakupov se zgodi v samopostrežnih prodajalnah.  

V naši raziskavi so vsi anketiranci, ne glede na to, ali so se letos poleti odločili za 

dopustovanje ali ne, ocenjevali pomembnost korakov odločanja pri izbiri dopusta. S pomočjo 

5-stopenjske lestvice so ocenjevali nabor trditev, ocena 1 je pomenila, da za njih dejavnik pri 

odločitvi o izbiri dopusta sploh ni pomemben, ocena 5, da je zelo pomemben, manj izrazito 

mnenje pa so lahko izrazili z ocenami 2, 3 ali 4. 

 

Glede na povprečne ocene so vsi ocenjevani koraki anketirancem pomembni, saj se vse ocene 

gibljejo okrog ocene 4. Na prvem mestu je odločitev o izboru destinacije in načina 

Celotna vrednost za kupca Turistični produkt, storitve, vrednosti … 

Celotni stroški za kupca Denarna vrednost, čas … 

Razlika v vrednosti za 

kupca 

Kupčev »profit« 
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dopustovanja (ocena 4,22), kot najmanj pomemben korak v procesu odločanja pa so 

anketiranci ocenili vrednotenje in primerjavo zbranih informacij (ocena 3,89). 

Preglednica 37: Proces odločanja pri izbiri dopusta 

 

 N Minimum Maksimum Arit. sredina Std. odklon 

Razmišljanje o želenih destinacijah in 

različnih načinih dopustovanja 
442 1 5 4,08 0,846 

Zbiranje informacij o različnih 

destinacijah in različnih načinih 

dopustovanja 

442 1 5 4,10 0,804 

Vrednotenje in primerjava zbranih 

informacij 
442 1 5 3,89 0,829 

Odločitev o izboru destinacije in načina 

dopustovanja 
442 1 5 4,22 0,757 

Končni nakup in plačilo vseh potrebnih 

storitev (potovanje, nastanitev ipd.) 
442 1 5 4,14 0,921 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo zastavili naslednjo hipotezo. 

H3: Izbor dopusta je načrtna odločitev posameznika. 

Predpostavili smo, da ko se posameznik odloča o dopustu, dobro pretehta vse dejavnike in 

možne alternative ter da njegova odločitev o dopustu temelji na nekaterih ključnih korakih. 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost teh korakov odločanja in v sklopu osnovnih analiz 

smo rezultate že predstavili (preglednica 37). Sedaj pa bomo na osnovi teh indikatorjev 

izračunali skupno spremenljivko ter preverili njene osnovne značilnosti in tako lažje sklepali 

o tem, ali je odločitev posameznika o dopustu načrtna. Najprej smo s faktorsko analizo 

preverili skladnost indikatorjev, s katerimi smo merili pomembnost načrtovanja dopusta, 

zanesljivost merskega inštrumenta pa bomo preverili s Cronbahovim alfa koeficientom. 

 

Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov, ki poizkuša poenostaviti kompleksnost 

povezav med množico opazovanih indikatorjev z razkritjem skupnih faktorjev, ki omogočajo 

vpogled v osnovno strukturo podatkov. Te analize se poslužujemo v primeru, ko 

raziskovalnih pojmov ne moremo neposredno meriti, zato jih merimo posredno, z indikatorji. 

Zberemo nekaj direktno merljivih spremenljivk, ki so indikatorji tistega, kar želimo meriti,  

nato pa poskušamo ugotoviti, ali so povezave med izbranimi opazovanimi spremenljivkami. 

Cilj faktorske analize je, da večjemu številu spremenljivk, med katerimi obstaja povezanost, 

priredimo manjše število faktorjev, ki pojasnijo medsebojno povezanost (Ferligoj 2004, 15). 

 

Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec (KMO) potrjujeta smiselnost 

uporabe faktorske analize na danih indikatorjih. Vrednost kazalca KMO je večja od 0,5 in s 

tveganjem, manjšim od 0,05, lahko zavrnemo ničelno domnevo, da je korelacijska matrika 

enaka matriki enote (Bartlettov test sferičnosti). Rezultat faktorske analize je en faktor, s 

katerim pojasnimo 43,612 % variance raziskovanega pojava. Vse faktorske uteži, ki povedo 

korelacijo med indikatorji in faktorjem, so ustrezno visoke (nad 0,4), prav tako smo na 

podlagi tega nabora indikatorjev dobili zelo zgledno mero zanesljivosti (0,783), zato lahko 

sklenemo, da bo tako sestavljena merska lestvica ustrezna za pripravo skupne spremenljivke, 

ki jo bomo poimenovali »načrtovanje dopusta«.  
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Cronbachov α je mera zanesljivosti spremenljivke, ki je definirana na intervalu [0,1] in če je 

njegova vrednost večja od 0,70, pravimo, da je merski postopek zanesljiv. Zanesljivost 

merskega postopka pomeni, »da s ponavljanjem merjenj istega pojava v istih okoliščinah 

dobimo podobne izsledke« (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). 

Preglednica 38: Faktorska analiza indikatorjev o načrtovanju dopusta 

 
 

Komunalitete 

Faktorske 

uteži 
% 

Pojasnjene 

variance Cronbachov  

Faktor 

1 

1a  Razmišljanje o želenih destinacijah in 

različnih načinih dopustovanja 
0,359 0,599 

43,612 0,783 

1b  Zbiranje informacij o različnih destinacijah in 

različnih načinih dopustovanja 
0,573 0,757 

1c Vrednotenje in primerjava zbranih informacij 0,487 0,698 

1d  Odločitev o izboru destinacije in načina 

dopustovanja 
0,497 0,705 

1e  Končni nakup in plačilo vseh potrebnih 

storitev (potovanje, nastanitev ipd.) 
0,264 0,514 

Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,741 /Bartletov test sferičnosti: 2 

= 655,228; p = 0,000. 

 

Faktorska analiza je pokazala, da vseh pet indikatorjev meri eno dimenzijo in ima dovolj 

močne uteži ter zadovoljivo zanesljivost, zato smo lahko iz teh šestih indikatorjev skupno 

spremenljivko »načrtovanje dopusta« izračunali kot povprečje po sledeči formuli: 

(1a+1b+1c+1d+1e)/5. V spodnjih prikazih (preglednica 39 in slika 8) so predstavljene 

značilnosti tako sestavljene spremenljivke.  

 

Dobljena aritmetična sredina (4,09) nam pove, da anketiranci načrtovanje dopusta ocenjujejo 

kot pomembno. Dobljena porazdelitev spremenljivke je asimetrična v levo in koničasta, kar še 

potrdi našo ugotovitev. Anketiranci so vse navedene trditve v povprečju ocenjevali kot 

pomembne in tudi skupna spremenljivka, ki jo dobimo na podlagi izračuna, odraža te 

rezultate. 

Preglednica 39: Načrtovanje dopusta 

 

 

 N Min Maks 

Arit. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asimetrije 

Koef. 

sploščenosti 

Načrtovanje 

dopusta 
442 1 5 4,09 0,609 -1,119 2,414 

 

Odgovori anketirancev so malo razpršeni in se gostijo okrog vrednosti 4. 
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Slika 8: Načrtovanje dopusta 
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5 VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE  

 

Kako pomagati odločevalcu, da bi na sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do 

kakovostne odločitve? V ta namen je bilo razvitih veliko metod in računalniških programov 

za podporo odločanju (angl. Decision Support Systems – DSS). Ena izmed metod je tudi 

metoda večparametrskega odločanja, ki je teoretično zasnovana v okviru odločitvene teorije 

in teorije koristnosti, v praksi pa se uporablja pri podpori zahtevnih odločitvenih problemov 

(Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 9−10). 

 

Pri podpori odločanju se uporabljajo ekspertni sistemi. Ekspertni sistem je računalniški 

program, ki uporablja model znanja in pripadajoče postopke eksperta za reševanje problemov. 

Znanje je sestavljeno iz dejstev in metod, ki so običajno pravila, do katerih se prebijejo 

eksperti s svojimi izkušnjami (Klein in Methlie 1990, 225). 

 

Pri izgradnji ekspertnega sistema je potrebno upoštevanje dveh dejavnikov: 

- veliko pozornost je treba najprej nameniti pretoku znanja določenega problemskega 

področja od ljudi, ki so si ga pridobili z izkušnjami in učenjem, na računalniški program; 

- upoštevati je treba dejstvo, da ljudje v procesu odločanja sprejemajo odločitve v treh 

korakih:  

1. raziskovanje, pri čemer gre za raziskavo ključnih problemskih področij; 

2. analiza in potrditev, pri čemer gre za izbiro rešitve s problemskega področja in 

podrobnejši opis; 

3. predstavitev, ki pomeni predstavitev rezultatov drugim sodelujočim v procesu 

odločanja; pomemben je izbor najprimernejšega načina predstavitve.  

 

Odločanje je ena od človekovih najpomembnejših dejavnosti. Z odločanjem izbiramo pot, po 

kateri potujemo skozi celo življenje. Naše pretekle odločitve opredeljujejo, kdo smo, kaj smo, 

kje smo in kaj delamo. Z odločitvami, ki jih sprejemamo zdaj, v trenutku, pa odločilno 

vplivamo na to, kar nam bo prinesla prihodnost. Vsaka odločitev je izziv in priložnost, da z 

njo izboljšamo svoje življenje in dosežemo tisto, česar si kot posamezniki v odnosu z drugimi 

želimo (Bohanec, 2006). 

 

Metoda DEXi je predstavnik kvalitativnih (simboličnih) večparametrskih metod. Bistvena 

lastnost teh metod je, da namesto numeričnih uporabljajo simbolične parametre (Bohanec 

2006, 126). 

 

Običajno se moramo v življenju odločati vsakodnevno in velikokrat nimamo časa za 

razmislek. Odločiti se moramo takoj. Običajen postopek odločanja ne prinese vedno 

najboljših odločitev, zato nastopijo negativne posledice odločitve. Slika 9 prikazuje stopnje 

običajnega odločanja in možne posledice. 
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Slika 9: Stopnje običajnega odločanja 

 

S problemi odločanja se ukvarja vrsta znanstvenih področij in disciplin − od filozofije, 

psihologije, ekonomije in matematike do bolj specifičnih, kot so teorija odločanja, 

odločitvena analiza in operacijske raziskave. Posebej pomembno vprašanje je, kako pomagati 

odločevalcu, da bi na sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do kakovostne 

odločitve. V ta namen je bilo razvitih mnogo metod in računalniških programov za podporo 

odločanju (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 9). 

 

Da dosežemo najboljše odločitve, ki imajo zelo ugodne posledice, si pomagamo z 

računalniškim programom. Vsaka odločitev v sebi skriva tudi nevarnost neuspeha, obenem pa 

slabe odločitve ponujajo priložnost, da se iz njih česa naučimo in se zato naslednjič odločamo 

bolje. Kako dobra je bila naša odločitev? Kaj bi bilo če bi se odločili drugače? Primeri, pri 

katerih variante ocenjujemo le po eni lastnosti oz. parametru, so redki. V primerih, ko se 

odločamo na osnovi različnih pogledov na variante, govorimo o večparametrskem odločanju.  

 

Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše 

podprobleme. Variante razgradimo na posamezne parametre, tako imenovane kriterije ali 

atribute, in jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante dobimo s 

postopkom združevanja. Tako izpeljana vrednost je osnova za izbor najustreznejše variante 

(Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 10).  

 

V preprostih primerih, ko je parametrov in variant relativno malo, si pomagamo s splošnimi 

programi za delo s tabelami, kot je na primer MS Excel. Podatke o variantah vnesemo v 

tabelo, funkcijo koristnosti pa realiziramo s primernimi formulami.  

 

Pri racionalnem in sistematičnem odločanju si lahko pomagamo s sistemi za podporo 

odločanju. Ko govorimo o računalniških programih za podporo odločanju ali DSS (angl. 

Decision Support Systems), imamo v mislih sisteme, ki uporabljajo informacijsko 

tehnologijo, da nam olajšajo trud v odločitvenem procesu, pomagajo preseči človekove 

omejitve pri procesiranju informacij, omogočajo sistematizirano odločanje in tako precej 

pripomorejo k izogibanju pastem pri odločanju. V zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali 

Odločitveni 

problem 

Varianta 1 

Varianta 3 

Varianta 2 

Varianta 4 

Varianta 5 

Odločitev 

 

Negativne 

posledice 

ali slaba 

odločitev 

Ugodne 

posledice 

ali dobra 

odločitev 

Zelo 

ugodne 

posledice 

ali odlična 

odločitev 
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variant več kot 10, je bolje, da posežemo po katerem izmed namenskih programov za podporo 

večparametrskem odločanju. Ti imajo že vgrajena orodja za pomoč pri definiciji parametrov, 

oblikovanju funkcij koristnosti in zajemanju podatkov o variantah. Vrednotenje variant 

podpirajo z vrsto koristnih pripomočkov za analizo dobljenih rezultatov (analiza občutljivosti 

in stabilnosti odločitvenega modela, generator variant, analize tipov kaj če, najrazličnejši 

grafični prikazi in poročila). Nekateri omogočajo tudi delo z nenatančnimi in nepopolnimi 

podatki in v ta namen uporabljajo intervalski račun ali verjetnostno porazdelitev (Jereb, 

Rajkovič in Rajkovič 2005).  

 

Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi večparametrskega 

odločitvenega modela. Vhod v model predstavljajo parametri, ki jim drugače rečemo tudi 

atributi ali kriteriji Xi. F je funkcija koristnosti, to je predpis, po katerem se vrednosti 

posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ki ponazarja končno oceno ali 

koristnost variante (slika 10). Variante opišemo z vrednostmi ai , ki so osnova za določanje 

končne ocene. Varianta z najboljšo oceno je praviloma najboljša (Jereb, Bohanec in Rajkovič 

2003, 10−12). 

 

 

Koristnost 

 

 

Funkcija koristnost 

 

 

Parametri (atributi, kriteriji) 

 

 

Variante 

 

 

 

Slika 10: Večparametrsko odločanje 

 
Vir: Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 10. 

 

Ker navadno ne poznamo vseh dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, se pojavijo številne 

težave. To se zgodi, če variante, med katerimi se odločamo, niso natančno določene, cilji 

različnih odločevalcev so različni, vsi podatki niso vedno dosegljivi, ali pa je za natančno 

študijo določenega problema preveč variant.  

 

Med pasti pri odločanju štejemo veliko dejavnikov, na primer spremljanje odločitvene 

situacije, ko se po celodnevnem iskanju raje odločimo za dražjo varianto, kot da bi zopet 

vložili ves trud v iskanje prvotno najcenejše, ki smo jo že našli. Na odločitev je vplival nov 

kriterij – utrujenost. Majhne razlike, ki se seštevajo v velike, na primer osnovna cena 

turističnega aranžmaja, se z dodatnimi ponudbami postopno spreminjajo, vendar pa je razlika 

med začetno in končno ceno občutna. Čeprav sta varianti na prvi pogled enaki, lahko že 

neznaten dodatek, ki nima povezave z odločitveno situacijo, neracionalno vpliva na odločitev. 

Zato se je potrebno potruditi in poiskati parametre, ki so povezani z vsebino. Vzemimo 

podoben primer, ki se skriva v naslednji zgodbi. Predpostavljamo, da smo na žrebanju dobili 

potovanje v eno izmed evropskih mest − London ali Pariz. Odločiti se moramo, kam bomo šli. 

Y 

F(X1, X2 … Xm) 

X1 X2 Xm 

x1(a1) x2(a2) xm(am) 
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Vzemimo, da nam je popolnoma vseeno, kje preživimo ta teden. Za odločitev bi metali 

kovanec, ker je za nas varianta a popolnoma enaka varianti b. Nato nam nekdo v dar ponudi 

še brezplačen kilogram čokolade, če se odločimo za Pariz. Dodatna ugodnost ima brez dvoma 

neko pozitivno vrednost. S tem je odločitev jasna – gremo v Pariz. Vendar se s takim 

razlogom le težko strinjamo, saj čokolada nima prave povezave s samo odločitvijo (Bohanec 

in Rajkovič 1990). 

 

 

5.1 Stopnje odločitvenega procesa 

 

Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj bi 

dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, pospešili in 

pocenili proces odločanja ter dvignili kakovost odločitve. Praviloma poteka po naslednjih 

fazah, ki se lahko med sabo prepletajo ali ponavljajo (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 

12−15). 

 

5.1.1 Identifikacija problema 

Identifikacija problema je rezultat spoznanja, da je nastopil odločitveni problem, ki je dovolj 

težak, da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej fazi poskušamo 

definirati problem ter opredeliti cilje in zahteve. Oblikujemo odločitveno skupino, katere 

jedro sestavljajo odločevalci, t. i. lastniki problema oziroma tisti, ki se morajo v končni fazi 

odločiti in so odgovorni za odločitev (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 13). 

 

5.1.2 Identifikacija kriterijev 

Najprej določimo kriterije, na osnovi katerih bomo ocenjevali variante, in zasnujemo 

strukturo odločitvenega modela. Posebej pomembno pri tem je, da ne spregledamo kriterijev, 

ki bistveno vplivajo na odločitev. To je načelo popolnosti. Pri oblikovanju modela poskušamo 

izpolniti nekatere druge zahteve, kot so celovitost, neredundantnost in operativnost oziroma 

merljivost kriterijev. Postopek identifikacije kriterijev je do neke mere odvisen od uporabljene 

metodologije, ki poteka po korakih. Sami ali med pogovorom v skupini oblikujemo 

nestrukturiran seznam kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri odločanju. Hierarhično jih 

uredimo, upoštevajoč medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije 

in tiste, ki so izraženi z ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. Rezultat je 

drevo kriterijev. 

 

5.1.3 Definicija funkcije koristnosti 

Vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, to je zalogo vrednosti, ki jo lahko 

zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge lastnosti, na primer urejenost. Kriteriji nižjega 

nivoja vplivajo na kriterije višjega nivoja, slednji pa imajo v končni fazi tudi vpliv na končno 

izbiro variante. Oblika funkcij in način njihovega zajemanja sta močno odvisni od uporabljene 

metode. Najpogosteje se uporabljajo preproste funkcije, kot so utežna vsota in razna 

povprečja, srečamo pa tudi zahtevnejše funkcije, ki imajo večjo izrazno moč, vendar so 

nekoliko zahtevnejši za praktično uporabo.  
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5.1.4 Opis variant 

Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, to je tistih, ki ležijo na listih 

drevesa kriterijev. Do tega opisa nas vodi bolj ali manj zahtevno proučevanje variant in 

zbiranje podatkov o njih. Problem se pojavi, ko so podatki pomanjkljivi ali nezanesljivi. 

Nekatere metode v tem primeru odpovedo, druge pa omogočajo, da takšne podatke opišemo v 

obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev.  

 

5.1.5 Vrednotenje in analiza variant 

Vrednotenje variant je postopek določanja njihove končne ocene in na osnovi njihovega opisa 

po osnovnih kriterijih. Vrednotenje poteka od spodaj navzgor v skladu s strukturo kriterijev in 

funkcijami koristnosti. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša. Na končno 

oceno vpliva mnogo dejavnikov in pri vsakem od njih lahko pride do napake, zato je potrebno 

poudariti, da je praviloma najboljša. Sama končna ocena navadno ne zadostuje za celovito 

sliko o posamezni varianti, zato moramo variante analizirati in poskusiti odgovoriti na 

naslednja vprašanja (Hudej in Zidarn 2000, 122): 

- Kako je bila izračunana končna ocena, na osnovi katerih vrednosti kriterijev in katerih 

funkcij? 

- So vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije kriterija ustrezne? Zakaj je končna ocena 

takšna, kot je? Je v skladu s pričakovanji ali odstopa in zakaj? Kateri kriteriji so najbolj 

prispevali k takšni oceni? 

- Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante? 

- Kakšna je občutljivost odločitve? 

- Kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na končno oceno? 

- Ali je mogoče in kako varianto izboljšati? 

- Katere spremembe povzročijo bistveno poslabšanje ocen variant? 

- V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj? 

 

Bohanec opredeljuje parameter kot neko lastnost, ki jo opazujemo pri alternativah in lahko 

vpliva na oceno njihove kakovosti ali zaželenosti. Parametre včasih imenujemo tudi opisne 

spremenljivke (Bohanec 2006, 14). 

 

Z izrazom atribut označujemo parameter oziroma spremenljivko, ki ima definirano mersko 

lestvico in jo lahko merimo. Merske lestvice so lahko zelo različne, od numeričnih do opisnih 

(Bohanec 2006, 15).  

 

Kriteriji so merila, na osnovi katerih vrednotimo, presojamo in izbiramo alternative glede na 

cilje odločevalca. Kriterije oblikujemo tako, da lastnosti oziroma spremenljivke povežemo z 

željami, zahtevami, cilji in preferencami odločevalca. Določimo, katere vrednosti so najbolj in 

katere najmanj zaželene (Bohanec 2006, 15).  

 

 

5.2 Izdelava večparameterskega modela za pomoč pri odločanji o dopustu 

 

V nadaljevanju bomo na konkretnem primeru predstavili izdelavo večparametrskega modela 

za pomoč pri odločanju o dopustu. Najprej smo izbrali kriterije, po katerih bomo primerjali 

različne ponudbe, potem smo določili pravila (koliko nam je posamezen kriterij pomemben), 
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opišemo variante, ki smo jih med sabo primerjali, in na koncu predstavimo izbor najboljših 

odločitev. 

  

 

5.2.1 Izbira kriterijev 

 

V naši magistrski nalogi smo raziskovali, kaj vpliva na odločitev posameznika pri izbiri 

dopusta. S pomočjo anketiranja smo primerjali pet različnih ponudb po enakih kriterijih. 

Glede na velik vzorec in zaradi široke obdelave podatkov smo se odločili, da bomo ponudbe 

primerjali po naslednjih štirih kriterijih, ki so glavni dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo 

odločitev glede izbire dopusta: 

- cena, 

- destinacija (zanimivost same države, varnost, priljubljenost …), 

- lokacija (znotraj države, ob turističnih točkah …), 

- ponudba (hotelska ponudba, turistična ponudba …). 

 

Zaloge vrednosti kriterijev (atributov) smo določili z lestvicami (od slabših proti boljšim 

vrednostim): 

- zaloge vrednosti za atribut cena: visoka, ustrezna, ugodna; 

- zaloge vrednosti za atribut lokacija: nesprejemljiva, sprejemljiva, dobra, odlična; 

- zaloge vrednosti za atribut ponudba: nezadovoljiva, zadovoljiva, dobra, zelo dobra, 

odlična; 

- zaloge vrednosti za atribut destinacija: nezanimiva, zanimiva, zelo zanimiva, odlična. 

 

 

5.2.2 Določanje pravil 

 

V anketnem vprašalniku je bila zastavljena naloga, da posameznik razdeli pomembnost 

posameznega kriterija: »Po pomembnosti ocenite dejavnike, ki vplivajo na vašo odločitev o 

dopustu, uporabite odstotke, končna vsota naj bo 100 %. Primer: če so vam vsi dejavniki 

enako pomembni, potem pri vsakem dejavniku vpišite 25 %«. 

 

Izbrani deleži predstavljajo utež, koliko posamezen kriterij posamezni osebi pomeni, ko se 

odloča o dopustu. 

 

Anketiranci so ocenjevali, kako pomembno na izbiro dopusta odločajo štirje ključni dejavniki, 

in sicer cena, destinacija, lokacija in ponudba. Ocenjevanje je potekalo tako, da so vsakemu 

dejavniku pripisali želen odstotek, večji odstotek je pomenil, da je dejavnik bolj pomemben,  

skupna vsota odstotkov je morala biti 100.   

 

Preglednica 40 prikazuje, da glede na povprečne vrednosti kot najbolj pomemben dejavnik 

izstopa cena. Ta dejavnik med vsemi štirimi, ki so jih anketiranci ocenjevali, v povprečju na 

odločitev o dopustu pomeni dobro tretjino (31,2 %). Sledi odločitev o destinaciji (26,4 %), na 

tretjem mestu je odločitev o lokaciji (23,6 %) in na zadnjem mestu odločitev o ponudbi (18,2 

%). 
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Preglednica 40: Pomembnost dejavnikov,  ki vplivajo na odločitev o dopustu 

 

 N Minimum Maksimum Arit. sredina Std. odklon 

Cena 437 0 97 31,2 14,579 

Destinacija (država, varnost ...) 437 0 75 26,4 12,364 

Lokacija (znotraj države, center 

mesta, ob plaži ...) 
437 0 60 23,6 10,475 

Ponudba (nastanitvene, prehrambene, 

šport, zabava, animacija …) 
437 0 80 18,2 9,531 

 

Preverili smo tudi, kakšne so korelacije med ocenjevanimi dejavniki. Uporabili smo 

Pearsonov koeficient korelacije, ki je mera linearne povezanosti med dvema 

spremenljivkama. Definiran je na intervalu od -1 do 1. -1 pomeni največjo možno linearno 

obratnosorazmerno povezanost, 0 da linearne povezanosti ni, in +1 največjo možno linearno 

povezanost. Rezultati so prikazani v preglednici 41.  

 

Razberemo lahko, da cena statistično značilno negativno korelira z vsemi ostalimi dejavniki, 

kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, kot manj pomembne 

ocenili destinacijo, lokacijo in ponudbo. Destinacija poleg cene statistično značilno negativno 

korelira z lokacijo in ponudbo, kar pomeni, da nekdo, ki kot pomembnejšo oceni destinacijo, 

da manj poudarka lokaciji in ponudbi. Lokacija statistično značilno korelira samo s ceno in 

destinacijo, prav tako ponudba. Vse opisane povezave so negativne. 

Preglednica 41: Korelacije med dejavniki, ki vplivajo na odločitev o dopustu 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 

Cena 

Destinacija 

(država, varnost 

...) 

Lokacija 

(znotraj 

države, center 

mesta, ob plaži 

...) 

Ponudba 

(nastanitvene, 

prehrambene, 

šport, zabava, 

animacija …) 

Cena 1 -0,472
**

 -0,483
**

 -0,387
**

 

Destinacija (država, varnost ...) -0,472
**

 1 -0,258
**

 -0,292
**

 

Lokacija (znotraj države, center mesta, 

ob plaži ...) 
-0,483

**
 -0,258

**
 1 -0,026 

Ponudba (nastanitvene, prehrambene, 

šport, zabava, animacija …) 
-0,387

**
 -0,292

**
 -0,026 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

 

Slika 11 prikazuje primer, kakšne uteži je določila oseba 2, in sicer gledamo zahtevane uteži.  

Pomembnost kriterijev (atributov) za osebo 2: 

- cena 25 %, 

- lokacija 30 %, 

- ponudba 28 %, 

- destinacija 12 %. 
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Slika 11: Določanje pravil 

 

S pomočjo teh procentov smo prišli do definicije funkcije koristnosti. Glede na postavljene 

zaloge vrednosti kriterijev, program oblikuje tabelo z 240 pravili, ki predstavljajo vse možne 

kombinacije vseh štirih kriterijev. Primer prikazuje slika 12. 

 

 
 

Slika 12: Tabela pravil  

 

Sami smo določili najslabšo možno varianto, če so vsi kriteriji ocenjeni slabi, in najboljšo 

možno varianto, če so vsi kriteriji ocenjeni najboljše. 

- Visoka cena, nesprejemljiva lokacija, nezadovoljiva ponudba, nezanimiva destinacija →  

potem je ponudba ocenjena kot slaba. 

- Ugodna cena, odlična lokacija, odlična ponudba, odlična destinacija →  potem je ponudba 

ocenjena odlično.  
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Ostala odločitvena pravila pa je določil program sam, potem ko smo mi vnesli %, delilnike 

posameznega reševalca ankete, ki predstavljajo funkcijo koristnosti, in sicer z izbiro funkcije 

uporabljaj uteži.  

 

 

5.2.3 Opis variant 

 

Glede na rezultate raziskave Slovenske turistične organizacije smo za turistične destinacije 

izbrali Hrvaško, Slovenijo, Italijo, Grčijo in Španijo, saj je to pet najpogostejših odgovorov, 

kam nameravajo Slovenci odpotovati v času poletja 2011. 

 

Ponudba 1 – Hrvaška  

 

Največ, skoraj 60 % (56,2 %) anketirancev, je ponudbo ocenilo kot drago, saj se jim je cena 

zdela previsoka, slabih 40 % (39,1 %) pa jih je ceno ocenilo kot ustrezno. Lokacija se večini 

anketirancev zdi sprejemljiva (42,9 %) oziroma dobra (37,0 %), prav tako so pozitivno ocenili 

ponudbo; dobrih 40 % anketirancev (41,1 %) jo vidi kot dobro, dobra petina (23,0 %) pa kot 

odlično. Destinacija je po mnenju anketirancev manj aktualna, in sicer jo je polovica 

anketirancev (49,9 %) ocenila kot zanimivo, je pa skoraj 40 % (39,1 %) takšnih, ki se jim le-ta 

zdi nezanimiva. 

Preglednica 42: Ovrednotenje ponudbe 1 - Hrvaška 

 

  F % 

Cena 

brez odgovora 3 0,7 

ugodna 18 4,1 

ustrezna 173 39,1 

visoka 249 56,2 

skupaj 443 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 4 0,9 

nesprejemljiva 54 12,2 

sprejemljiva 190 42,9 

dobra 164 37,0 

odlična 31 7,0 

skupaj 443 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 3 0,7 

nezadovoljiva 23 5,2 

zadovoljiva 117 26,4 

dobra 182 41,1 

zelo dobra 102 23,0 

odlična 16 3,6 

skupaj 443 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 3 0,7 

nezanimiva 173 39,1 

zanimiva 221 49,9 

zelo zanimiva 36 8,1 

odlična 10 2,3 

skupaj 443 100,0 
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Iz preglednice 43 lahko razberemo, da cena statistično značilno negativno korelira s ponudbo 

in destinacijo, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, hkrati 

bolj pomembno ocenili lokacijo in manj pomembno ocenili ponudbo in destinacijo.  

Preglednica 43: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za ponudbo 1 − Hrvaška 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 Cena Lokacija Ponudba Destinacija 

Cena 1 0,024 -0,059 -0,078 

Lokacija 0,024 1 0,470
**

 0,496
**

 

Ponudba -0,059 0,470
**

 1 0,437
**

 

Destinacija -0,078 0,496
**

 0,437
**

 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

 

Ponudba 2 – Slovenija 

 

Cena za ponudbo 2 se je večini anketirancev (71,3 %) zdela visoka, kot ustrezno pa jo je 

ocenila le dobra petina vseh sodelujočih v raziskavi (23,9 %). Lokacija je glede na mnenja 

anketirancev sprejemljiva (46,0 %) oz. dobra (31,6 %), ponudba pa zadovoljiva (41,3 %) oz. 

dobra (38,1 %). Sama destinacija je za anketirance nezanimiva (44,0 %) ali zgolj zanimiva 

(43,6 %). 
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Preglednica 44: Ovrednotenje ponudbe 2 – Slovenija 

 

  F % 

Cena 

brez odgovora 3 0,7 

ugodna 18 4,1 

ustrezna 106 23,9 

visoka 316 71,3 

skupaj 443 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 3 0,7 

nesprejemljiva 60 13,5 

sprejemljiva 204 46,0 

dobra 140 31,6 

odlična 36 8,1 

skupaj 443 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 4 0,9 

nezadovoljiva 47 10,6 

zadovoljiva 183 41,3 

dobra 169 38,1 

zelo dobra 35 7,9 

odlična 5 1,1 

skupaj 443 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 2 0,5 

nezanimiva 195 44,0 

zanimiva 193 43,6 

zelo zanimiva 41 9,3 

odlična 12 2,7 

skupaj 443 100,0 

 

Iz preglednice 45 lahko razberemo, da cena statistično značilno negativno korelira z vsemi 

ostalimi dejavniki, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, kot 

manj pomembne ocenili destinacijo, lokacijo in ponudbo. 

Preglednica 45: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za ponudbo 2 − Slovenija 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 Cena Lokacija Ponudba Destinacija 

Cena 1 -0,102
*
 -0,148

**
 -0,176

**
 

Lokacija -0,102
*
 1 0,477

**
 0,597

**
 

Ponudba -0,148
**

 0,477
**

 1 0,388
**

 

Destinacija -0,176
**

 0,597
**

 0,388
**

 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

* Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (2-stranska). 

 

Ponudba 3 – Italija 

 

Ponudba 3 je cenovno sprejemljiva, saj jo skoraj 60 % anketiranih (57,3 %) ocenjuje kot 
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ugodno in dodatna tretjina (33,6 %) kot ustrezno. Tudi lokacija se večini zdi sprejemljiva 

(41,5 %) oz. dobra (24,2 %), kot nesprejemljivo jo vidi okrog 30 % (29,3 %) vprašanih. 

Ponudbo so večinoma ocenili kot zadovoljivo (36,8 %) oz. dobro (39,7 %), destinacijo pa kot 

zanimivo (44,9 %) ali zelo zanimivo (28,4 %). 

Preglednica 46: Ovrednotenje ponudbe 3 – Italija 

 

  F % 

Cena 

brez odgovora 4 0,9 

ugodna 254 57,3 

ustrezna 149 33,6 

visoka 36 8,1 

skupaj 443 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 3 0,7 

nesprejemljiva 130 29,3 

sprejemljiva 184 41,5 

dobra 107 24,2 

odlična 19 4,3 

skupaj 443 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 4 0,9 

nezadovoljiva 30 6,8 

zadovoljiva 163 36,8 

dobra 176 39,7 

zelo dobra 55 12,4 

odlična 15 3,4 

skupaj 443 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 5 1,1 

nezanimiva 83 18,7 

zanimiva 199 44,9 

zelo zanimiva 126 28,4 

odlična 30 6,8 

skupaj 443 100,0 

 

Iz preglednice 47 lahko razberemo, da cena statistično značilno negativno korelira s ponudbo 

in destinacijo, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, hkrati 

bolj pomembno ocenili lokacijo in manj pomembno ocenili ponudbo in destinacijo.  

Preglednica 47: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za ponudbo 3 − Italija 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 Cena Lokacija Ponudba Destinacija 

Cena 1 0,025 -0,018 -0,123
**

 

Lokacija 0,025 1 0,539
**

 0,575
**

 

Ponudba -0,018 0,539
**

 1 0,464
**

 

Destinacija -0,123
**

 0,575
**

 0,464
**

 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 
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Ponudba 4 – Grčija 

 

Ponudbo 4 anketiranci povečini ocenjujejo kot cenovno ustrezno (57,8 %) oz. ugodno (18,5 

%), je pa dobra petina (22,3 %) takšnih, ki se jim zdi cena visoka. Lokacijo skoraj polovica 

anketirancev ocenjuje kot dobro (49,2 %), skoraj enak odstotek anketirancev pa meni, da je 

sprejemljiva (24,6 %) ali odlična (22,1 %). Podobno velja za ponudbo, skoraj polovica 

anketirancev (49,7 %) jo je ocenila kot dobro, dobra petina (22,8 %) kot zadovoljivo in slaba 

petina (18,5 %) kot zelo dobro. Destinacija je za večino anketirancev zanimiva (38,4 %) ali 

zelo zanimiva (39,1 %). 

Preglednica 48: Ovrednotenje ponudbe 4 – Grčija 

 

  F % 

Cena 

brez odgovora 6 1,4 

ugodna 82 18,5 

ustrezna 256 57,8 

visoka 99 22,3 

skupaj 443 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 6 1,4 

nesprejemljiva 12 2,7 

sprejemljiva 109 24,6 

dobra 218 49,2 

odlična 98 22,1 

skupaj 443 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 6 1,4 

nezadovoljiva 7 1,6 

zadovoljiva 101 22,8 

dobra 220 49,7 

zelo dobra 82 18,5 

odlična 27 6,1 

skupaj 443 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 5 1,1 

nezanimiva 30 6,8 

zanimiva 170 38,4 

zelo zanimiva 173 39,1 

odlična 65 14,7 

skupaj 443 100,0 

 

Iz preglednice 49 lahko razberemo, da cena statistično značilno negativno korelira z vsemi 

ostalimi dejavniki, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, kot 

manj pomembne ocenili destinacijo, lokacijo in ponudbo. 
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Preglednica 49: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za ponudbo 4 – Grčija 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 Cena Lokacija Ponudba Destinacija 

Cena 1 -0,065 -0,175
**

 -0,106
*
 

Lokacija -0,065 1 0,589
**

 0,650
**

 

Ponudba -0,175
**

 0,589
**

 1 0,556
**

 

Destinacija -0,106
*
 0,650

**
 0,556

**
 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

* Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (2-stranska). 

 

Ponudba 5 – Španija 

  

Dobrih 40 % anketirancev  (44,7 %) je cenovno ponudbo 5 ocenilo kot ustrezno, še nekaj več 

(47,9 %) pa kot visoko. Lokacija je zelo dobro ocenjena, večina anketirancev jo ocenjuje kot 

dobro (46,5 %) oz. odlično (14,0 %). Prav tako dobro je ocenjena ponudba, kot dobro jo vidi 

dobrih 40 % anketiranih (44,9 %), kot zelo dobro slabih 20 % (18,1 %), kod odlično pa dobrih 

5 % (5,6 %). Destinacija je ocenjena kot zanimiva (42,4 %), zelo zanimiva (34,1 %) oz. 

odlična (11,3 %). 
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Preglednica 50: Ovrednotenje ponudbe 5 – Španija 

 

  F % 

Cena 

brez odgovora 4 0,9 

ugodna 29 6,5 

ustrezna 198 44,7 

visoka 212 47,9 

skupaj 443 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 3 0,7 

nesprejemljiva 23 5,2 

sprejemljiva 149 33,6 

dobra 206 46,5 

odlična 62 14,0 

skupaj 443 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 5 1,1 

nezadovoljiva 21 4,7 

zadovoljiva 113 25,5 

dobra 199 44,9 

zelo dobra 80 18,1 

odlična 25 5,6 

skupaj 443 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 3 0,7 

nezanimiva 51 11,5 

zanimiva 188 42,4 

zelo zanimiva 151 34,1 

odlična 50 11,3 

skupaj 443 100,0 

 

Iz preglednice 51 lahko razberemo, da cena statistično značilno negativno korelira z vsemi 

ostalimi dejavniki, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, kot 

manj pomembne ocenili destinacijo, lokacijo in ponudbo. 

Preglednica 51: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za ponudbo 5 – Španija 

 

Statistika=Pearsonov koeficient korelacije 

 Cena Lokacija Ponudba Destinacija 

Cena 1 -0,038 -0,119
*
 -0,033 

Lokacija -0,038 1 0,649
**

 0,680
**

 

Ponudba -0,119
*
 0,649

**
 1 0,638

**
 

Destinacija -0,033 0,680
**

 0,638
**

 1 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

* Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (2-stranska). 

 

Pripravili smo tudi korelacijsko matriko za skupne ocene ocenjevanih kriterijev (preglednica 

52). Skupne ocene za vsak kriterij smo izračunali kot povprečja (npr. skupno oceno za ceno 

smo dobili po formuli: cena_skup = (cena_p1 + cena_p2 + cena_p3 + cena_p4 + cena_p5)/5). 
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Preglednica 52: Korelacije med ocenjevanimi kriteriji za vse ponudbe 

 

Statistics=Pearson Correlation 

 Cena − vse 

ponudbe 

Lokacija − vse 

ponudbe 

Ponudba − vse 

ponudbe 

Destinacija − 

vse ponudbe 

Cena − vse ponudbe 1 -0,023 -0,089 -0,073 

Lokacija − vse ponudbe -0,023 1 0,728
**

 0,718
**

 

Ponudba − vse ponudbe -0,089 0,728
**

 1 0,656
**

 

Destinacija − vse ponudbe -0,073 0,718
**

 0,656
**

 1 

 

Povprečne ocene in standardni odklon posameznih kriterijev predstavlja preglednica 53. 

Preglednica 53: Opisne statistike za ocenjevane kriterije za vse ponudbe 

 

 N Minimum Maksimum Arit. sredina Stand. odklon 

Cena − vse ponudbe 435 1 3 2,23 0,352 

Lokacija − vse ponudbe 435 1 4 2,48 0,507 

Ponudba − vse ponudbe 435 1 5 2,82 0,615 

Destinacija − vse ponudbe 435 1 4 2,15 0,518 

 

 

5.2.4  Izbor najboljše odločitve 

 

Po vnosu vseh kriterijev, določitev zalog vrednosti, funkcije koristnosti in variant smo začeli 

z vrednotenjem in analizo.  

 

Rezultati vrednotenja so prikazani tabelarično, kot prikazuje slika 13, in sicer ocena 1 pomeni 

izbor osebe 1, ki je glede na izbrane kriterije in določena pravila ocenila ponudbo za Hrvaško 

in Slovenijo kot slabo, medtem ko je ponudbe Italije, Grčije in Španije ocenila kot nevtralno. 

 

Primer ocena 2 predstavlja izbor osebe 2, ki je glede na izbrane kriterije (cena, lokacija, 

ponudba, destinacija) in določena pravila (koliko ji posamezen kriterij pomeni) ocenila 

ponudbo Hrvaške kot nevtralno, ponudbo Slovenije kot slabo, ponudbo Italije kot odlično in 

ponudbi Grčije in Španije kot nevtralno.  
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Slika 13: Primerjava ponudb 

 

Pri analizi variant si pomagamo tudi z grafikoni, ki jih izdelamo s pomočjo programa DEXi. 

Ob njih lahko razmislimo o prednostih in slabostih vsake ponudbe posebej.  

 

Slika 14 prikazuje, kako je oseba 2 primerjala 5 ponudb po vsakem kriteriju. Iz teh grafov 

lahko vidimo, da je najboljše ocene za osebo 2 dobila ponudba Italije, po vseh kriterijih (cena, 

lokacija, ponudba, destinacija). Na ta način lahko preverimo pravilnost tabelaričnih odločitev, 

ki jih prikazuje slika 13. 
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Slika 14: Primerjava ponudb po kriterijih 
 

Slika 15 prikazuje grafično oceno posameznih ponudb. 

 

 
SP

CENA

destinacija

ponudba

lokacija

CENA

 dobra

zelo dobra

zelo zanimiva dobra

zelo dobra

zelo zanimiva

 
 

Slika 15: Grafična ocena ponudb 
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Obravnavani odločitveni problem je zasnovan kot dokaj preprost, saj smo primerjali različne 

ponudbe le po 4 glavnih kriterijih. V vsakdanjem življenju se s tem problemom ukvarja vsak 

posameznik posebej, ki bi predlagane ponudbe primerjal po več kriterijih oziroma bi že 

omenjene razčlenil še na več podkriterijev, tako da bi dobil natančnejšo analizo. Rezultati 

naše analize s pomočjo računalniškega programa DEXi so splošnega značaja, ki predstavlja 

pomoč pri odločanju, končna odločitev pa še vedno ostaja v rokah človeka.  

 

Na odločitev posameznika namreč vpliva še kup drugih dejavnikov, ki niso zajeti v naštetih 

kriterijih, vendar lahko predstavljajo pomemben vpliv pri odločitvi. Tu bi omenili vpliv 

turističnega agenta, njegovo mnenje, prepričevanje, vpliv družine oz. ostalih potnikov … 

 

S pomočjo programa DEXi smo prišli do ocen, prikazanih v preglednici 49. Največ slabih 

ocen je dobila Slovenija, največ odličnih pa Grčija. Če primerjamo vsako državo posebej, so 

vse dobile največ nevtralnih ocen. 

Preglednica 54: Izbor najboljše odločitve 

 

 HR SLO IT GR SP 

Slaba 145 208 66 40 78 

Nevtralna 271 212 325 329 307 

Odlična 12 8 37 59 43 

SKUPAJ 428 428 428 428 428 

  

S pomočjo programa SPSS pa smo prišli do naslednjih ugotovitev, ki so predstavljene v 

preglednici 55. 

 

Prednost ponudbe 1 je ugodna cena, slabost pa nižja privlačnost destinacije. Ponudba 2 je 

ocenjena kot draga, z zadovoljivo ponudbo, vendar pa ne pretirano zanimivo destinacijo. 

Ponudba 3 je med vsemi ocenjevanimi ponudbami cenovno najbolj sprejemljiva, destinacija 

je srednje privlačna, pomanjkljivost te ponudbe pa je lokacija. Cenovna dostopnost ponudbe 4 

je srednje dobra, lokacija je privlačna, v primerjavi z ostalimi destinacijami pa je ta 

destinacija za anketirance najbolj zanimiva. Kakovost ponudbe 5 je na visoki ravni, vendar pa 

je zaznana kot cenovno precej nesprejemljiva. 
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Preglednica 55: Primerjava vseh ovrednotenih ponudb 

 

 Ponudba 1 

Hrvaška 

Ponudba 2 

Slovenija 

Ponudba 3 

Italija 

Ponudba 4 

Grčija 

Ponudba 5 

Španija 

% % % % % 

Cena 

brez odgovora 0,7 0,7 0,9 1,4 0,9 

ugodna 4,1 4,1 57,3 18,5 6,5 

ustrezna 39,1 23,9 33,6 57,8 44,7 

visoka 56,2 71,3 8,1 22,3 47,9 

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lokacija 

brez odgovora 0,9 0,7 0,7 1,4 0,7 

nesprejemljiva 12,2 13,5 29,3 2,7 5,2 

sprejemljiva 42,9 46,0 41,5 24,6 33,6 

dobra 37,0 31,6 24,2 49,2 46,5 

odlična 7,0 8,1 4,3 22,1 14,0 

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ponudba 

brez odgovora 0,7 0,9 0,9 1,4 1,1 

nezadovoljiva 5,2 10,6 6,8 1,6 4,7 

zadovoljiva 26,4 41,3 36,8 22,8 25,5 

dobra 41,1 38,1 39,7 49,7 44,9 

zelo dobra 23,0 7,9 12,4 18,5 18,1 

odlična 3,6 1,1 3,4 6,1 5,6 

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Destinacija 

brez odgovora 0,7 0,5 1,1 1,1 0,7 

nezanimiva 39,1 44,0 18,7 6,8 11,5 

zanimiva 49,9 43,6 44,9 38,4 42,4 

zelo zanimiva 8,1 9,3 28,4 39,1 34,1 

odlična 2,3 2,7 6,8 14,7 11,3 

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Najbolj ugodno ceno ima Italija, najboljšo lokacijo, ponudbo in destinacijo pa Grčija.  
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6 SKLEP 

 

V magistrski nalogi smo na podlagi že znanega modela predstavili uporabo le-tega v povezavi 

s konkretnim primerom − kako se posamezniki odločajo pri izbiri dopusta. Z metodološkega 

vidika smo nalogo razdelili na teoretični in empirični del, vendar pa smo že med teoretičnem 

delu vstavili naš doprinos k nalogi, saj smo z našo raziskavo preverili hipoteze, ki so bile 

zastavljene na podlagi teoretičnih izhodišč.  

 

Turizem je niz aktivnosti, ki povezujejo trenutno odsotnost oseb iz domačega okolja za 

obdobje, ki ni daljše od enega leta, zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve ali drugih 

razlogov. Ker živimo v času, ko imamo na voljo vse manj časa zase, želimo, da v tistem 

kratkem času, ki ga imamo na voljo za dopust, izkoristimo čas zase, za tisto, kar radi 

počnemo, in s tistimi, s katerimi to radi počnemo.  

 

Za turistične storitve je značilno, da so sezonsko pogojene, kar je odvisno od podnebja, in 

sicer večina turističnih organizacij deluje na turističnem trgu 80−100 % v sezoni in 30 % ali 

manj izven sezone. Menja se tudi tedenska zasedenost, ta je večja ob vikendih. Pri letalskih 

družbah prihaja tudi do razlik med jutranjimi in popoldanskimi leti. Visoki fiksni stroški se v 

turizmu pojavljajo tudi, če se storitve ne koristijo, na primer enaki stroški so, če je letalo 

polno oziroma na pol prazno. V turizmu pa so storitve odvisne ena od druge, kar se kaže v 

kombinaciji turističnih znamenitosti, prevoznih, namestitvenih in gostinskih storitvah.  

 

Turistična ponudba je tista količina turističnih potreb, ki je na voljo turistom po določenih 

cenah z namenom, da bi zadovoljila njihove turistične potrebe. Ločujemo primarno in 

sekundarno turistično ponudbo. Med primarno ponudbo uvrščamo tiste dobrine, ki se nahajajo 

na določenem območju, državi, celini in niso nastale zaradi turizma, vendar njihove lastnosti 

privlačijo turiste. Med elemente primarne turistične ponudbe štejemo naravne turistične 

privlačnosti (narava, okolje, flora, favna, pokrajina kot celota) in družbene ter kulturne 

turistične privlačnosti (arhitektura). Za sekundarno turistično ponudbo je značilno, da so te 

dobrine plod človekovega dela in jih je mogoče kadarkoli proizvesti. Med sestavine 

sekundarne turistične ponudbe uvrščamo prometno zmogljivost, prenočitveno in prehrambeno 

zmogljivost ter zmogljivosti drugih dejavnosti (turistične agencije, trgovine, športno-

rekreacijski objekti …). 

 

Turistično povpraševanje je tista količina turističnih proizvodov, ki jih želi turist potrošiti z 

razpoložljivim dohodkom. V ekonomski literaturi obstajajo številni modeli turističnega 

povpraševanja, ki pa so si med seboj zelo podobni. Glavni dejavniki, ki vplivajo na turistično 

povpraševanje, so potreba po potovanju, dohodek (eden izmed najpomembnejših dejavnikov), 

cena, prosti čas ter privlačnost. Na podlagi teh dejavnikov smo zastavili naslednjo hipotezo. 

H1: Osebni dohodek posameznika vpliva na odločitev o izbiri dopusta.  

Hunziker in Krapf 1942 (v Mihalič 2008, 96-97) sta prva zapisala trditev, da dohodek določa 

količino turističnega povpraševanja. Dodala sta tudi temeljno ugotovitev, da pri rastočih 

dohodkih turistično povpraševanje ne raste samo sorazmerno, ampak celo močneje kot 

dohodek. S tem sta potrdila dolgo splošno veljavno trditev o visoki stopnji dohodkovne 

elastičnosti turističnega povpraševanja.  

 

S pomočjo regresijske analize smo ocenili vpliv osebnega dohodka na višino sredstev, ki jih 

je anketiranec pripravljen porabiti za dopust. Preverjali smo vpliv neodvisne spremenljivke na 
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odvisno in tako testirali našo hipotezo. 

 

S pomočjo F-statistike smo testirali celoten regresijski model in ugotovili, da je naš model 

precej dober in vsekakor spremenljiv, statistično značilen in kot tak primeren za 

interpretacijo. 

 

Vpliv osebnega dohodka na znesek za dopust je pozitiven in statistično značilen. Trdimo 

lahko, da ima višina dohodka pozitiven vpliv na to, koliko je nekdo pripravljen porabiti za 

dopust, kar pomeni, da je oseba z višjim dohodkom pripravljena za dopust porabiti več 

denarja, kot oseba z nižjim dohodkom.  

 

Dodatno smo pripravili primerjavo med dohodkom posameznika ter pomembnostjo 

dejavnikov, ki so ključni pri odločanju o dopustu (cena, ponudba, destinacija, lokacija). Z 

enosmerno analizo variance smo prišli do naslednjih zaključkov:  

- tistim z nižjim dohodkom je bolj pomembna cena kot tistim z višjim dohodkom; 

- tistim, ki imajo višji dohodek, je destinacija bolj pomembna kot tistim z nižjim 

dohodkom, slednjim je ta dejavnik poprečno ali podpovprečno pomemben; 

- glede lokacije in ponudbe pa ni statistično značilnih razlik med tistimi z višjim ali nižjim 

dohodkom, kar pomeni, da pomembnost teh dveh dejavnikov bistveno ne vpliva na 

odločitev o dopustu. 

 

V sklopu magistrske naloge smo naredili analizo časovnih vrst potovalnih navad Slovencev in 

Evropejcev, kar nam je bilo v pomoč pri oblikovanju naših hipotez. Slovenska turistična 

organizacija s ciljem ugotoviti potovalne namere prebivalcev Slovenije dvakrat letno, pred 

pričetkom poletne in zimske turistične sezone, izvede raziskavo o potovalnih namerah 

prebivalcev Slovenije. Z raziskavo za potrebe magistrske naloge smo naredili podobno 

raziskavo, v katero smo vključili del vprašanj iz že omenjene raziskave. S tem smo želeli 

preveriti primerljivost dobljenih podatkov z že narejeno raziskavo in na podlagi manjšega 

vzorca preveriti zastavljene hipoteze. Ugotovili smo, da bistvenih razlik med vzorcem ni. Do 

odstopanj prihaja le v razliki med starostjo in izobrazbo anketiranih, kar je posledica tega, da 

je bila naša anketa objavljena na spletu. Splet najpogosteje uporabljajo mladi med 15. in 29. 

letom, šolajoči oziroma višje izobraženi, brez rednih dohodkov ali z nadpovprečnimi visokimi 

dohodki.  

 

Z analizo časovnih vrst podajamo zaključke: 

- v poletnem času se povečuje število tistih, ki se ne odpravljajo na dopust, medtem ko se v 

zimskem času število le-teh znižuje; 

- tisti, ki se odpravijo na dopust, se bolj odločajo za potovanje z več kot 3 in z do 13 

nočitvami; 

- glavni razlog nepotovanj so nezadostna finančna sredstva in prihodnji trend napoveduje, 

da se bo tudi ta razlog v prihodnje povečeval; 

- glavni motiva potovanj v času poletne sezone sta počitek in sprostitev, v zimskem času se 

poleg tega motivov povečuje tudi motiv športa in rekreacije; 

- glavne poletne destinacije se tokom let ponavljajo, spreminjajo se le po deležih, in sicer so 

to Slovenija, Hrvaška, Italija, Grčija, Španija, v zimskem času so pa so države, ki jih 

največ Slovencev obišče, poleg domače države še Italija, Avstrija, Hrvaška in Francija. 

 

Podobne zaključke lahko podamo tudi na podlagi analiz časovnih vrst za Evropejce: 

- glavni razlog nepotovanj je pomanjkanje finančnih sredstev, kar je najpogosteje na 

Madžarskem, Bolgariji in Romuniji; 
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- glavni motivi potovanj Evropejcev so počitek in rekreacija, morje in sonce, obisk 

prijateljev in znancev; 

- večina tistih, ki si dopust lahko privoščijo, prihaja iz Finske, Nizozemske, Švedske, 

Luksemburga, Danske in Avstrije; 

- najbolj zaželene destinacije Evropejcev so Španija, Italija, Francija in Grčija. 

 

Če primerjamo Slovenijo s celotno Evropo, ugotovimo, da bistvenih razlik med potovalnimi 

navadami Slovencev in Evropejcev ni. Slovenci se nahajamo tik pod evropskim povprečjem, 

saj si 43 % Slovencev lahko privošči potovanje brez večjih težav.  

 

Turistična dejavnost spada med gospodarske dejavnosti, na katere je imel nastanek interneta 

izjemen vpliv, saj je spremenil način posredovanja informacij ter trženja in na drugi strani 

nakupa storitev. Internet je presegel statične načine predstavljanja turističnih storitev prek 

brošur in katalogov. Informacije na internetu so bogatejše in aktualnejše. Z večanjem števila 

uporabnikov interneta se veča tudi število ljudi, ki lahko kadar koli in kjer koli preverjajo 

sveže informacije o turistični ponudbi na spletu, kar pomeni, da internet omogoča pravo 

dopolnjevanje med potrebami ponudnikov turističnih storitev na eni in sodobnih turistov na 

drugi strani (Zhou 2004, 8). 

 

Glavne prednosti elektronskega trženja v turizmu so nizki stroški, hitra in lažja pot do nakupa 

potovalnih produktov, napredek in prilagoditev potrebam kupcev, nižje cene, dostopnost 

informacij v vsakem trenutku. 

 

Trenutno se nahajamo na prehodu, ko internet ne predstavlja več samo »informacijske baze«, 

ampak se tudi vse več posameznikov poslužuje interneta za rezervacije ali celo plačila 

dopustov. S tem se zmanjšuje osebni stik s turističnimi agenti, čeprav pa nekateri še vedno 

cenijo ta način, znanje agentov, njihove izkušnje in podobno. Prav tako lahko informacije 

pridobijo drugje, samo rezervacijo in plačilo pa opravijo v turistični agenciji, saj internetu še 

vedno ne zaupajo dovolj.  

 

V naši raziskavi smo med anketiranimi preverili naslednjo hipotezo.  

 

H2: Pripravljenost za iskanje informacij o počitnicah je med uporabniki interneta večja od 

pripravljenosti rezervacije ali plačila počitnic prek interneta.  

 

Za preverjanje te hipoteze smo primerjali, kakšen je odstotek anketiranih, ki so preko 

interneta že poiskali kakšno informacijo o dopustu, in kakšen je delež tistih, ki so že kdaj 

opravili nakup za dopust preko interneta.  

Dobili smo naslednje rezultate: takih, ki so že kdaj poiskali informacije glede turističnih 

produktov, povezanih z dopustom, je več kot 90 % (92,6 %), medtem ko je anketirancev, ki 

so preko interneta opravili tudi nakup oz. rezervacijo znatno manj, in sicer slabi dve tretjini 

(62,3 %). Na podlagi rezultatov lahko potrdimo hipotezo, da je pripravljenost iskanja 

informacij večja od nakupa preko spleta. 

 

Po zadnjih podatkih svetovne internetne statistike ocenjujejo, da Evropa predstavlja slabih 12 

% celotne svetovne populacije, v kateri je 58,34 % uporabnikov interneta. Najbolj pogosta 

uporaba interneta se kaže v turizmu, saj je 47 % vseh uporabnikov uporabilo internet za 

iskanje informacij o destinaciji, namestitvi, ponudbi ali rezervacije počitnic.  

 



 

82 

 

Odločanje definiramo kot umsko aktivnost pri reševanju opredeljenega problema. Tako za 

rešitev problema izberemo najustreznejšo izmed alternativnih poti. Odločamo se lahko na 

različne načine, in sicer intuitivno, sistematično, individualno, skupinsko, racionalno ali 

iracionalno. 

 

V naši raziskavi smo med anketiranimi preverjali način odločanja o dopustu, in sicer z dvema 

sklopoma trditev, ki se ločijo glede na to, ali gre pri za dopustu za kompleksno oziroma  

premišljeno nakupno odločitev ali je ta odločitev bolj impulzivna. Povprečne ocene trditve so 

pokazale, da je izbira dopusta za anketirance premišljena odločitev, v okviru katere se skrbno 

informirajo. 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo zastavili naslednjo hipotezo. 

 

H3: Izbor dopusta je načrtna odločitev posameznika. 

 

Na odločitev o dopustu vplivajo številni dejavniki, od osebnega dohodka, cene aranžmaja, 

nujnosti potovanja, do kakovosti ponudbe in ostali, zato predpostavljamo, da posameznik, ko 

se odloča, dobro pretehta vse dejavnike in možne alternative. Obstajajo pa tudi posamezniki, 

ki se impulzivno odločijo zaradi nujnosti potovanja ali pa dobrih oglaševalskih akcij (ugodne 

last minute počitnice). 

 

S faktorsko analizo smo preverili skladnost indikatorjev, s katerimi smo merili pomembnost 

načrtovanja dopusta, zanesljivost merskega inštrumenta pa smo preverili s Cronbahovim alfa 

koeficientom. Rezultati analize nam povedo, da so anketiranci načrtovanje dopusta ocenili kot 

pomembno, tako da zastavljeno hipotezo lahko potrdimo: izbor dopusta je načrtna odločitev 

posameznika. 

Odločanje je postopek, ki pripelje do racionalne odločitve in je sestavljen iz več korakov. V 

prvem koraku jasno opredelimo problem odločanja – o čem se odločamo. V drugem koraku 

ugotovimo cilje, ki jih želimo doseči. Večkrat je potrebno določiti tudi vmesne cilje, ki 

vplivajo na končen cilj, ki je vodnik in osnova za ocenjevanje posledic odločitev. V tretjem 

koraku ugotovimo vse dejavnike, ki so povezani z obravnavanim problemom. Na del 

dejavnikov lahko vplivamo, na del pa ne. Dejavnike, na katere lahko neposredno vplivamo, 

opredelimo kot različne možnosti, med katerimi odločevalec izbira. V četrtem koraku 

postavimo model, ki mora pojasniti, kako odločitev za posamezno alternativo izpolnjuje naše 

želje − delno ali v celoti. Pri tem so upoštevani tudi tisti dejavniki, na katere ne morem 

vplivati, in tveganja, ki so z njimi povezana. V petem koraku opredelimo, kaj je končni izid 

oziroma kakšne so posledice odločanja in kako posamezne posledice izpolnjujejo zastavljene 

cilje. V zadnjem koraku se odločimo, izberemo »najboljšo« alternativo.  

Spletne strani slovenskih turističnih agencij omogočajo iskalnik počitnic, vendar nobena 

agencija oziroma internetna stran nima razvitega modela, s katerim bi lahko hkrati med seboj 

neposredno primerjali in ocenjevali več hotelov. Ker se v procesu odločanja srečujemo s 

primerjavo različnih turističnih ponudb, smo se odločili, da bomo razvili model, ki bo 

namenjen potencialnim turistom kot pomoč pri primerjavi in izbiri najbolj ustrezne ponudbe. 

V zadnjem delu magistrske naloge smo se zato osredotočili na predstavitev že znanega 

modela za izbiro najustreznejše ponudbe za dopust, ki je podprt z lupino ekspertnega sistema 

DEXi.  
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Različne ponudbe smo primerjali po dejavnikih, ki smo jih izločili iz že narejene raziskave o 

potovalnih namerah Slovencev, pri čemer so predstavljeni glavni motivi potovanja, 

predvidene aktivnosti na potovanju, pomembnost dejavnikov za zadovoljstvo v izbrani 

destinaciji, predviden proračun, namenjen dopustu … V anketo smo vključili pet različnih 

naključnih ponudb, primerjanih po enakih dejavnikih. S pomočjo izvedene raziskave smo 

ugotovili, kaj posameznikom pomeni več, ali je to ponudba hotela, cena, destinacija ali 

lokacija. Ponudbe smo predstavili na različne načine, ene le z opisom, druge z dodanimi 

fotografijami in tretje z mnenji gostov. Rezultate raziskave smo predstavili z DEXi sistemom, 

pri čemer je na enem mestu primerjava več ponudb po različnih kriterijih.  

 

Polnjenje lupine ekspertnega sistema je zamudno delo, iz česar sledi, da je takšen sistem 

smiselno uporabiti predvsem pri odločitvenih procesih, ki imajo veliko ponovitev, ali pa pri 

tistih, pri katerih je teža odločitev tako velika, da odtehta čas, porabljen za polnjenje in 

izgradnjo sistema. To pa odločitveni proces o izbiri dopusta vsekakor je.  

 

Anketiranci so ocenjevali, kako pomembno na izbiro dopusta odločajo štirje ključni dejavniki, 

in sicer cena, destinacija, lokacija in ponudba. Ocenjevanje je potekalo tako, da so vsakemu 

dejavniku pripisali želen odstotek, pri čemer je večji odstotek pomenil, da je dejavnik bolj 

pomemben, skupna vsota odstotkov pa je morala biti 100.   

 

Glede na povprečne vrednosti je kot najbolj pomemben dejavnik izstopala cena. Ta dejavnik 

med vsemi štirimi, ki so jih anketiranci ocenjevali, v povprečju na odločitev o dopustu 

pridonese dobro tretjino, sledi odločitev o destinaciji, na tretjem mestu je odločitev o lokaciji 

in na zadnjem odločitev o ponudbi. 

 

Preverili smo tudi, kakšne so korelacije med ocenjevanimi dejavniki. Uporabili smo 

Pearsonov koeficient korelacije, ki je mera linearne povezanosti med dvema 

spremenljivkama. Razberemo lahko, da cena statistično značilno negativno korelira z vsemi 

ostalimi dejavniki, kar pomeni, da so anketiranci, ki so ceni pripisali večjo pomembnost, kot 

manj pomembne ocenili destinacijo, lokacijo in ponudbo. Destinacija poleg cene statistično 

značilno negativno korelira z lokacijo in ponudbo, kar pomeni, da nekdo, ki kot pomembnejšo 

oceni destinacijo, da manj poudarka lokaciji in ponudbi. Lokacija statistično značilno korelira 

samo s ceno in destinacijo, prav tako ponudba.  

 

Obravnavani odločitveni problem je zasnovan kot dokaj preprost, saj smo primerjali različne 

ponudbe le po 4 glavnih kriterijih. V vsakdanjem življenju se s tem problemom ukvarja vsak 

posameznik posebej, ki bi predlagane ponudbe primerjal po več kriterijih oziroma bi že 

omenjene razčlenil še na več podkriterijev, tako da bi dobil natančnejšo analizo. Rezultati 

naše analize s pomočjo računalniškega programa DEXi so splošnega značaja, ki predstavlja 

pomoč pri odločanju, končna odločitev pa še vedno ostaja v rokah človeka. Na odločitev 

posameznika namreč vpliva še kup drugih dejavnikov, ki niso zajeti v naštetih kriterijih, 

vendar lahko predstavljajo pomemben vpliv pri odločitvi.  

 

S pomočjo DEXi programa, ki upošteva pomembnost posameznega dejavnika vsakega 

anketiranca posebej, smo prišli do naslednjih prikazanih ocen: največ slabih ocen je dobila 

Slovenija, največ odličnih pa Grčija. Če primerjamo vsako državo posebej, so vse dobile 

največ nevtralnih ocen. 

 

S pomočjo program SPSS, ki pa upošteva povprečne vrednosti pomembnosti dejavnikov vseh 

anketirancev, pa smo prišli do naslednjih ugotovitev: prednost ponudbe Hrvaške je ugodna 
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cena, slabost pa nižja privlačnost destinacije, ponudba Slovenije je ocenjena kot draga, z 

zadovoljivo ponudbo, vendar pa ne pretirano zanimivo destinacijo, ponudba Italije je med 

vsemi ocenjevanimi ponudbami cenovno najbolj sprejemljiva, destinacija je srednje privlačna, 

pomanjkljivost te ponudbe pa je lokacija. Cenovna dostopnost ponudbe Grčije je srednje 

dobra, lokacija je privlačna, v primerjavi z ostalimi destinacijami pa je ta destinacija za 

anketirance najbolj zanimiva. Kakovost ponudbe Španije je na visoki ravni, vendar pa je 

zaznana kot cenovno precej nesprejemljiva.  

 

Bistven prispevek k znanosti predstavlja uporabo že znanega večparametrskega modela, ki  

omogoča primerjavo več ponudb hkrati, na konkretnih primerih, kar nas pripelje do lažje 

odločitve, saj imamo vse informacije na enem mestu, primerjane po kriterijih, ki smo si jih 

predhodno določili. Na enem mestu smo združili primerjavo, če podatke obdelamo s 

programom SPSS, pri čemer se upoštevajo povprečne pomembnosti kriterijev vseh 

anketirancev, na drugi strani pa, če upoštevamo pomembnost kriterijev vsakega posameznega 

anketiranca (kar omogoča DEXi), vidimo, da pridemo do podobnih rezultatov. Program DEXi 

je bolj primeren za posameznika, ko se odloča o konkretnem problemu in med sabo primerja 

več različnih variant po enakih kriterijih.  

 

Sama raziskava pušča odprta številna vprašanja in poraja nova. Zaradi omejitve obsega 

raziskave, smo se osredotočili le na 4 glavne faktorje, ki v največji meri vplivajo na odločitev 

posameznika na področju dopusta, zanemarili pa smo ostale številne dejavnike, ki vplivajo v 

manjši meri, zaradi prevelikega števila anketirancev.  

 

Omenjena raziskava predstavlja izhodišče za postavitev takega modela širše dostopni javnosti, 

za lažjo odločitev pri izbiri dopusta ali pri katerih drugih odločitvah, s katerimi se srečujemo v 

vsakdanjem življenju. Tak način primerjave bi lahko omogočale spletne strani turističnih 

agencij, da bi na enem mestu videli prednosti in slabosti posameznih ponudb. S tem bi 

omogočili turistom vse informacije na enem mestu. 

 

Z rezultati raziskave bi bilo smiselno seznaniti turistične agencije in druge ponudnike 

turističnih storitev. Na njih bi rezultati lahko delovali kot spodbuda v iskanju rešitev ali 

prilagoditev ponudbe v prihodnosti. Nadaljno raziskovanje bi lahko razširi tudi na povezavo 

turističnih agencij in drugih turističnih subjektov, za katere se bi izdelal skupen model, ki bi 

na enem mestu omogočal primerjavo številnih ponudb različnih ponudnikov. 

 

 



 

85 

 

LITERATURA IN VIRI 

 

Baxevanis, Alexander. 2008. Online travel booking: what infuences consumers? 

Http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-credibility/travel-

booking.shtml (12. 2. 2010).  

Bayley, Dianne. 2010. Online tourism marketing: now the road most travelled. Tourism 

review, julij-avgust, 25-26.  

Berger, Helmut, Michael Dittenbach, Dieter Merkl, Anton Bogdanovych, Simeon Simoff in 

Sierra Carles. 2007. Opening new dimensions for e-tourism. Virtual Reality, junij, 75-87. 

Bohanec, Marko. 2006. Odločanje in modeli. Ljubljana: DMFA − založništvo.  

Bohanec, Marko in Vladislav Rajkovič. 1990. DEX: An expert system shell for decison 

report. Sistemica 1 (1): 145−157.  

Bohanec, Marko in Vladislav Rajkovič. 1995. Večparametrski odločitveni model. 

Organizacija št. 7: 427-438. 

Buhalis, Dimitrios. 2003. E-tourism: information technology for strategic tourism 

management. London: Prentice Hall.  

Buhalis, Dimitrios in Eric Laws. 2001. Tourism distribution channels: practices, issues and 

transformations. London: Thomson Learning.  

Buhalis, Dimitrios in Rob Law. 2008. Progress in information technology and tourism 

management: 20 years on and 10 years after the internet – the state of e-tourism research. 

Tourism Management 29 (4): 609-623. 

Camacho, David, Daniel Borrajo in Jose M. Molina. 2001. Intelligent travel planning: a 

multiagent planning system to solve web problems in the e-tourism domain. Autonomous 

agents and multi-agents systems 4 (4): 387-392. 

Carson, David. 2005. An overview of developing regional tourism using information 

communications technology. V Encyclopedia of developing regional communities with 

information and communication technology, ur. Stewart Marshal, Wal Taylor in Xinghou 

Yu, 176-181. Hershey, PA: Idea group reference.   

Cheyne, Jo, Mary Downes in Stephen Legg. 2006. Travel agent vs internet: what influences 

travel consumer choices? Http://jvm.sagepub.com/content/12/1/41 (12. 2. 2010).  

Cvitkovič, Dejan. 2008. Turizem učbenik 2. 

Http://www2.arnes.si/~dcvitk/Turizem%20ucbenik-2.pdf (23. 12. 2011). 

Damjan, Janez in Stane Možina. 1998. Obnašanje potrošnikov. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta.  

Dearlove, Des. 1998. Key Management Decision, Tools and techniques of the executive 

decision-maker. London: Pitman.  



 

86 

 

Fache, Willy. 2000. Methodologies for innovation and improvement of services in tourism. 

Managing service quality 10 (6): 356-366. 

Ferk, Eva in Vesna Franc. B. l. DEXI večparametrsko odločanje pri predmetu informatika. 

Http://colos1.fri.uni-

lj.si/ERI/RACUNALNISTVO/INFORMATIKA/faze_procesa_odloanja.html (5.1.2012). 

Ferligoj, Anuška, Karmen Leskošek in Tina Kogovšek. 1995. Zanesljivost in veljavnost 

merjenja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Ferligoj, Anuška. 2004. Multivariatna analiza. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

družbene vede. 

Gretzel, Ulrike, Yoo, Hyan Kyung in Melanie Purifoy. 2007. Online travel review study: role 

and impact of online travel reviews. Texas: A&M University. 

Habjanič, Darja in Tanja Hvalič Ušaj. 2003. Osnove trženja. Ljubljana: DZS. 

Hudej, Franc in Janja Zidarn. 2000. Odločitveni modeli. Novo mesto: VŠUP. 

Hunziker, Walter in Kurt Krapf. 1942. Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre. 

Zurich: Polyfraph. Verl. 

Iprom. 1999-2012. V Sloveniji že 78 odstotkov dnevnih uporabnikov spleta. 

Http://www.iprom.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1546&cnt

nt01lang=sl_SI&cntnt01returnid=25 (11. 6.2011).  

Internet world stats. 2011a. European Union internet usage stats and population statistics. 

Http://www.internetworldstats.com/stats9.htm (5.1.2012).  

Internet world stats. 2011b. Europe internet usage stats facebook and population statistics. 

Http://www.internetworlstats.com/stats4.htm (5.1.2012). 

Jakkilinki, Roopa, Mladen Georgievski in Nalin Sharda. 2007. Connecting destinations with 

an ontology-based e-tourism planner. V Information and communication technologies in 

tourism, ur. Marianna Sigala, Luisa Mich in Jamie Murphy, 21-32. Dunaj: Springer.  

Jereb, Eva, Marko Bohanec in Vladislav Rajkovič. 2003. Dexi – računalniški program za 

večparametrsko odločanje. Kranj: Moderna organizacija.  

Jereb, Eva, Uroš Rajkovič in Vladislav Rajkovič. 2005. A hierarchical multi-attribute system 

approach to personnel selection. Internationa journal of selection and assessment 13 (3): 

198-205. 

Klein, Michel in Leif B. Methlie. 1990. Expert systems: a decision support approach: with 

applications in management and finance. Wokingham: Addison-Wesley. 

Knauth, Bettina. 2006. Tourism and the internet in the European Union. Statistics in focus, št. 

20. Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-06-020/EN/KS-NP-06-

020-EN.PDF (5.1.2012).  



 

87 

 

Kotler, Philip. 1991. Marketing management: analysis, planning, implementation and control. 

London: Prentice-Hall. 

Kotler, Philip. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV založba.  

Kotler, Philip, John T. Bowen in James C. Makens. 2006. Marketing for hospitality and 

tourism. London: Prentice Hall.  

Krapež, Alenka in Vladislav Rajkovič. 2003. Tehnologije znanja pri predmetu informatika. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Kribel, Zvonko in Štefan Bojnec. 2005. Poslovanje potovalnih agencij preko interneta: 

rezultati raziskave. Spletno trženje slovenskih potovalnih agencij (?) 

Http:www3.turistica.si/kribel/articles/webtaqsi/Org_TA_work.pdf (24. 1. 2012). 

Lawson, Lyndi. 2010. The online travel market: interesting emerging trends. Tourism review, 

april, 20-21. 

Marcussen, Carl H. 2009. Trends in European internet distirubution of travel and tourism 

services. Http://www.crt.dk/UK/staff/chm/trends.htm (12. 2. 2010). 

Maurer, Christian. 2010. Online travel 2010: convergence-metasearch-social-media-location-

aware mobile apps. Tourism review, april, 14-16. 

Middleton, Victor T. C. in Jackie Clarke. 2001. Marketing in travel and tourism. Oxford 

(UK): Butterworth – Heinemann. 

Mihalič, Tanja. 2003. Uvod v trženje v turizmu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.  

Mihalič, Tanja. 2005. Vodnik po ekonomiki turizma. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.  

Mihalič, Tanja. 2008. Turizem. Ekonomski vidiki. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.  

Mills, Juline E. and Rob Law. 2004. Handbook of consumer behavior, tourism and internet. 

New York: The Haworth hspitality press. 

Možina, Stane, Vinko Zupančič in Tadeja Štefanič Pavlovič. 2002. Vedenje potrošnikov. 

Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo. 

Možina, Stane, Bogdan Kavčič, Mitja I. Tavčar, Danijel Pučko, Štefan Ivanko, Bogdan 

Lipičnik, Jože Gričar, Leon Repovž, Andrej Vizjak, Aleš Vahčič, Veljko Rus in Rado 

Bohinc. 1994. Management. Radovljica: Didakta. 

Omladič, Vesna. 2002. Matematika in odločanje. Ljubljana: DMFA-založba.  

Online travel in Europe. 2007. Tourism review, februar, 20-21. 

Ortega Duncan, Ericka. 2009. The internet effects on tourism industry. 

Http://ssrn.com/abstract=1403087 (20. 5. 2011). 



 

88 

 

Page, Stephen in Joanne Connell. 2006. Tourism a modern synthesis. London: Thomson 

learning.  

Planina, Janez. 1993. Poslovanje turističnih podjetij. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Potočnik, Vekoslav. 2002. Temelji trženja. Ljubljana: GV založba. 

Potočnik, Vekoslav in Tanja Mihalič. 2003. Trženje v turizmu. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta.  

Rayport, Jeffrey F. in Bernard J. Jaworski. 2004. Introduction to e-commerce. New York: 

McGraw-Hill. 

Ritari, Anneli. 2010. Understanding online travel marketing trends: opportunities & 

challenges. Tourism review, april, 22-24. 

Schmallegger, Doris in Dean Carson. 2007. Blogs in tourism: changing approaches to 

information exchange. Journal of vacation marketing 14 (2): 99-110.   

Scottish Parliament. 2002. E-tourism.Edinburgh: The information centre, Scottish Parliament. 

Slak, Nataša. 2009. Kako so potovali Evropejci v 2008 in kako bodo v 2009? Turizem – revija 

za management in trženje v turizmu, marec-april, 8-9. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1998. Ljubljana: DZS. 

Slovenska turistična organizacija. 2007. Strategija trženja slovenskega turizma 2007–2011. 

Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.  

Slovenska turistična organizacija. 2008. Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2008. 

Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.  

Slovenska turistična organizacija. 2009a. Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2009. 

Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.  

Slovenska turistična organizacija. 2009b. Potovalne namere Slovencev, zimska sezona 

2008/2009. Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.  

Slovenska turistična organizacija. 2009c. Potovalne namere Slovencev, zimska sezona 

2009/2010. Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija. 

Slovenska turistična organizacija. 2010a. Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2010. 

Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija. 

Slovenska turistična organizacija. 2010b. Potovalne namere Slovencev, zimska sezona 

2010/2011. Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.  

Slovenska turistična organizacija. 2011. Potovalne namere Slovencev, poletna sezona 2011. 

Poslovne publikacije. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija. 



 

89 

 

Smith, Stephen J. 2004. The measurement of global tourism: old debates, new consensus and 

continuing challenges. V A companion to tourism, ur. Alan A. Lew, Colin Michael Hall 

in Alan M. Williams, 29-35. Malden, USA: Blackwell Publishing.  

Steinbauer, Annette in Hannes Werthner. 2007. Consumer behaviour in e-tourism. V  

Information and communication technologies in tourism, ur. Marianna Sigala, Luisa 

Mich in Jamie Murphy, 65-76. Dunaj: Springer 

Stockdale, Rosemary. 2007. Managing customer relationships in the self-service environment 

of e-tourism. Journal of vacation marketing 13 (3): 205-219.  

The Gallup organisation. 2008. Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 

analytical report. Http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_258_en.pdf (23.12.2011). 

The Gallup organisation. 2009. Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 

analytical report. Http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_291_en.pdf (23.12.2011). 

The Gallup organisation. 2010. Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 

analytical report. Http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf (23.12.2011). 

Trunkl, Robert. 2010. Izbrane vsebine psihologije za boljše razumevanje turizma. Portorož: 

Fakulteta za turistične študije. 

Turnšek, Janez. 2002. Turizem za praktično rabo. Ljubljana: Mohorjeva založba. 

Uran, Maja in Rok Ovsenik. 2006. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–

2011. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem.  

World tourism organisation. 2010. Tourism highlights. Http://unwto.org/facts (20.5.2011). 

Zhou, Zongqing. 2004. E-Commerce and information technology in hospitality and tourism. 

Canada: Delmar Learning. 

Zorko, Danica. 2005. Uvod v turizem. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Žerovec, Marjeta. 2003. Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije. 

 



 

90 

 

PRILOGE 

 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

 



  Priloga 1 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, pred vami je anonimna anketa o odločitvi o dopustu. Rezultati ankete bodo 

uporabljeni za izdelavo magistrske naloge na to temo. Vprašalnik je namenjen vsem, ki so 

letos bili oziroma nameravajo oditi na dopust v obdobju od junija do avgusta (poletje 2011). 

V primeru, da letos ne nameravate oditi na dopust, prosim, da nadaljujte z vprašalnikom, saj 

me zanimajo razlogi za to vašo odločitev ter vaše navade o odločanju o dopustu nasploh. Če 

se v poletnem času večkrat odpravljate na dopust, se osredotočite samo na najdaljšega. 

Naprošam Vas, da dobro preberete navodila pri vsakem vprašanju, odgovarjajte premišljeno 

in zbrano ter anketo rešite v celoti in iskreno. Prosim, da mail s povabilom na anketo 

posredujete naprej. Za izpolnjen vprašalnik se vam že vnaprej zahvaljujem. S klikom na 

»naslednja stran« pričnete z izpolnjevanjem ankete in tako nadaljujete po vsakem vprašanju. 

 

 

Ali ste se oz. ali se boste odpravili na dopust v poletnem času (junij−avgust 2011)?  

 

 Da, z do 3 nočitvami.  

 Da, z več kot 3 in z do 13 nočitvami.  

 Da, na dolgo potovanje z več kot 13 nočitvami.  

 Ne.  

 

Kateri je glavni razlog za nedopustovanje v poletnem času (julij−avgust 2011)?   

 

 Nezadostna finančna sredstva.  

 Pomanjkanje časa.  

 Odsotnost interesa, želje.  

 Zdravstvene težave, bolezen.  

 Starost . 

 Neustrezen termin, potovanje v drugem terminu.  

 Drugo.  

 

Kateri bodo vaši glavni motivi potovanja? Prosim izberite do 3 izmed naštetih.  

 

 Počitek in sprostitev.   

 Obisk zdravilišča, term (wellness).  

 Šport in rekreacija (pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi …).  

 Ogledi športnih prireditev.  

 Ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti.   

 Obisk festivalov in drugih kulturnih prireditev (glasbenih, filmskih itd.).   

 Ogled mest, prestolnic.   

 Obisk sorodnikov in prijateljev.  

 Romanje. 

 Študijska izmenjava, jezikovni tečaji.   

 Poslovni razlogi, delovne obveznosti.   

 Drugo. 

 

V katero državo ste se oziroma se nameravate odpraviti na dopust v poletnem času 

(junij−avgust 2011)?  

 

 Hrvaška.  
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 Slovenija.  

 Italija.  

 Grčija.  

 Španija. 

 Črna gora  

 Bosna in Hercegovina.  

 Avstrija.  

 Madžarska.  

 Francija.  

 Turčija.  

 Drugo.  

 

Kolikšen je povprečen znesek, ki ste ga oziroma ga nameravate porabiti za dopust v poletnem 

času (junij−avgust 2011) na osebo (znesek vključuje nastanitev, hrano, aktivnosti …)?  

 

 Do 300 EUR.  

 Od 301 do 500 EUR.  

 Od 501 do 700 EUR.  

 Od 701 do 900 EUR.  

 Nad 901 EUR.  

 

Kje običajno pridobivate informacije, ko planirate dopust ? Za vsako od kategorij označite vse 

vire pridobivanja informacij.   

 

 Turistična 

agencija 

Internet, 

spletne 

strani 

Blogi, 

forumi 

Prijatelji, 

znanci 

Mediji 

(televizija, 

radio, 

časopisi ...) 

Letaki Turistični 

vodniki 

Destinacija.        
Prevozi (letalo, 

vlak, trajekt ...). 
       

Nastanitev.        
Ugodne ponudbe, 

akcije (first 

minute, last 

minute ...). 

       

Hrana, pijača.        
Zabava in 

aktivnosti. 
       

 

Kje navadno opravite nakup oziroma rezervacijo?  Označite za vsako od kategorij.   

 

 Turistična 

agencija 

Internet, 

spletne 

strani 

Na kraju 

samem 

Drugo 

Prevozi (letalo, vlak, trajekt ...).     
Nastanitev.     
Zabava in aktivnosti na dopustu 

(izleti, vstopnice ipd.). 
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Na kakšen drug način pa opravite nakup oz. rezervacijo nastanitve?   

 

  

 

Na kakšen drug način pa opravite nakup oz. rezervacijo za prevoze?   

 

  

 

Na kakšen drug način pa opravite nakup aranžmajev za zabavo in aktivnosti?   

 

 

  

 

Proces odločanja poteka po naslednjih korakih. Označite pomembnost posameznega koraka z 

ocenami od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo je pomembno).   

 

 1 – 

Popolnoma 

nepomembno 

2 − 

Nepomembno 

3 – Niti 

nepomembno 

niti 

pomembno  

4 − 

Pomembno 

5 – Zelo 

pomembno 

Razmišljanje o želenih 

destinacijah in različnih 

načinih dopustovanja. 
     

Zbiranje informacij o 

različnih destinacijah in 

različnih načinih 

dopustovanja. 

     

Vrednotenje in primerjava 

zbranih informacij. 
     

Odločitev o izboru 

destinacije in načina 

dopustovanja. 
     

Končni nakup in plačilo vseh 

potrebnih storitev (potovanje, 

nastanitev  ipd.). 
     

 

Na lestvici od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenite, v kolikšni 

meri se strinjate s spodnjimi trditvami.   

 

 1 − Sploh se 

ne strinjam. 

2 − Se ne 

strinjam. 

3 − Niti 

nepomembno 

niti 

pomembno. 

4 − Se 

strinjam. 

5 − Povsem 

se strinjam. 

Ko se odločam o dopustu,      
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 1 − Sploh se 

ne strinjam. 

2 − Se ne 

strinjam. 

3 − Niti 

nepomembno 

niti 

pomembno. 

4 − Se 

strinjam. 

5 − Povsem 

se strinjam. 

se zanašam na svojo 

intuicijo. 

Redko se odločim o 

dopustu, brez da bi se z 

nekom posvetoval. 
     

Ko se odločam o dopustu, 

je zame bolj pomembno, da 

mi je izbira všeč, kot pa da 

imam zanjo racionalne 

razloge. 

     

Preden se dokončno 

odločim o dopustu, vsaj 

dvakrat preverim vse 

informacije, da ne bi česa 

spregledal. 

     

O dopustu se večkrat 

odločim v trenutku, hitro. 
     

O dopustu se odločam na 

logičen in sistematičen 

način. 
     

 

Na lestvici od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenite, v kolikšni 

meri se strinjate s spodnjimi trditvami.  

 

 1 − Sploh se 

ne strinjam. 

2 − Se ne 

strinjam. 

3 − Niti 

nepomembno 

niti 

pomembno. 

4 - Se 

strinjam. 

5 - Povsem se 

strinjam. 

Navadno se o dopustu 

odločim tik pred 

odhodom. 
     

Z odločitvijo o dopustu 

pogosto odlašam, ker se 

mi zdi zahtevna. 
     

Pri izbiri dopusta se 

ravnam zgolj po svojih 

željah. 
     

Všeč mi je, če me kdo 

usmeri v izbiro dopusta 

in z mano deli svoje 

izkušnje. 

     

O dopustu se navadno 

odločim zelo hitro. 
     

Moja izbira dopusta je 

skrbno premišljena 

odločitev. 
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Pred vami je še zanimiva naloga pregleda in ovrednotenja različnih ponudb za dopustovanje. 

Pripravili smo 5 predlogov, vsakega si pozorno oglejte in nato ocenite ponudbo glede na 

ponujene kriterije. Najprej pa po pomembnosti ocenite dejavnike, ki vplivajo na vašo 

odločitev o dopustu, uporabite odstotke, končna vsota naj bo 100 % (če so vam vsi dejavniki 

enako pomembni, potem pri vsakem dejavniku vpišite 25 %).  

 

 

Cena   

Destinacija ...   

Lokacija 

(znotraj ...) 

  

Ponudba ...   

 

 

Skupaj 0 
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 ugodna ustrezna visoka 

Cena    
      

 

 nesprejemljiva sprejemljiva dobra odlična 

Lokacija     
 

  

 

 nezadovoljiva zadovoljiva dobra zelo dobra odlična 

Ponudba      
 

    

 

 nezanimiva zanimiva zelo zanimiva odlična 

Destinacija     
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ugodna 

 

ustrezna 

 

visoka 

Cena    
 

 

 nesprejemljiva sprejemljiva dobra odlična 

Lokacija     
 

 

 nezadovoljiva zadovoljiva dobra zelo dobra odlična 

Ponudba      
 

 

 

 nezanimiva zanimiva zelo zanimiva odlična 

Destinacija     
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 ugodna ustrezna visoka 

Cena    
 

     

 nesprejemljiva sprejemljiva dobra odlična 

Lokacija     
 

 

 nezadovoljiva zadovoljiva dobra zelo dobra odlična 

Ponudba      
 

 

 nezanimiva zanimiva zelo zanimiva odlična 

Destinacija     
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 ugodna ustrezna visoka 

Cena    
     

 

 nesprejemljiva sprejemljiva dobra odlična 

Lokacija     
    

 

 nezadovoljiva zadovoljiva dobra zelo dobra odlična 

Ponudba      
 

 

 nezanimiva zanimiva zelo zanimiva odlična 

Destinacija     
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 ugodna ustrezna visoka 

Cena    
 

 

 nesprejemljiva sprejemljiva dobra odlična 

Lokacija     
 

 

 nezadovoljiva zadovoljiva dobra zelo dobra odlična 

Ponudba      
     

 nezanimiva zanimiva zelo zanimiva odlična 

Destinacija     
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Za konec pa nas zanima samo še nekaj podatkov o vas samih, ki jih potrebujemo za statistično 

obdelavo.   

 

Označite vaš spol  

 

   Moški.   

   Ženski.  

 

Vaša starost?  

 

   

 

Stopnja dosežene izobrazbe (zadnja šola, ki ste jo končali, redno ali izredno):    

 

 Nedokončana osnovna šola.  

 Dokončana osnovna šola.  

 Dokončana 2 ali 3 letna strokovna šola.   

 Dokončana 4 letna srednja šola.   

 Dokončana višja, visoka šola ali fakulteta.    

 Magisterij ali doktorat.   

 Ne želim odgovoriti.  

 

Kakšen je vaš sedanji delovni status?   

 

 Zaposlen.  

 Samozaposlen.  

 Kmetovalec.  

 Otrok, učenec, dijak ali študent.  

 Upokojenec.  

 Pomagajoči družinski član.  

 Brezposeln.  

 Gospodinja.  

 Delovno nezmožen.  

 

Označite vaš neto mesečni dohodek. Pri tem upoštevajte vse vire dohodka (plača, pokojnina, 

štipendija, otroške doklade, socialna podpora…):   

 

  Do 400 EUR.  

  401 do 800 EUR.  

  801 do 1200 EUR.  

  1201 do 1600 EUR.  

  1601 do 2000 EUR.  

  2001 in več EUR.   

 

V kateri regiji prebivate?   

 

   Pomurska regija.   

   Podravska regija.   

   Koroška regija.   

   Savinjska regija.   
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   Zasavska regija.   

   Spodnjeposavska regija.   

   Jugovzhodna Slovenija.   

   Osrednjeslovenska regija.   

   Gorenjska regija.   

   Notranjsko - kraška regija.   

   Obalno - kraška regija.    

   Goriška regija.   

 

 


