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PREDGOVOR
Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu. Potovanja in oddih so nujni.
Postali so ena od osnovnih človekovih pravic. Lahko celo rečemo, da je turizem več kot le
oddih – je kakovost življenja. To potrjujejo tudi številke. »V letu 2009 so Evropejci kljub
recesiji, ki je zajela svet, opravili 395 milijonov potovanj v tujino, na potovanjih so opravili
skupno 3,5 milijard nočitev, izdatki za potovanja v tujino pa so znašali 331 milijard evrov. Po
podatkih Evropske komisije se bo v letu 2010 odpravilo na počitnice približno 80 %
Evropejcev« (Lesjak Klapš, 2010, 4 in 31).
Turizem predstavlja pomemben segment slovenskega gospodarstva, ki trenutno ustvarja
približno 12 % BDP Slovenije. Njegova relativna vloga in pozitivni multiplikativni učinki na
druge dejavnosti se v zadnjih letih pospešeno krepijo. Predstavlja tudi pomemben izvozni
produkt, ki v primerjavi z ostalimi panogami prispeva v državno blagajno nadpovprečno
veliko. Turizem raste hitreje kot povprečje ostalih panog v gospodarstvu. Je dejavnost z
velikim razvojnim potencialom. V uvodu Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega
turizma 2007–2011 je zapisano: »Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno
priložnost za Slovenijo. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ
razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog
slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije,
opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007–2013.«
Letna rast turizma v svetu v obdobju 2009−2019 naj bi bila po besedah Marjana Hribarja,
generalnega direktorja Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, 4,0 %, v EU
2,7 %, v Sloveniji pa 4,4 %. Če k vsemu navedenemu dodamo še podatek, da so poklici na
področju turizma ne samo atraktivni, temveč tudi med najbolj iskanimi v Sloveniji, lahko
rečem samo, da ste se odločili za pravi študij.
Konkurenčni boj med turističnimi podjetji je zelo oster in meja med bolj ali manj uspešnimi
podjetji tanka, vendar odločilnega pomena za obstanek na trgu in v boju za turiste. V vse bolj
konkurenčnem okolju je nemogoče preživeti brez tržne naravnanosti. Tržna usmerjenost
vsakega ponudnika turističnih storitev se kaže v ugotavljanju pričakovanj, mnenj in stališč
kupcev in posledično boljši možnosti zadovoljitve njihovih potreb v primerjavi s konkurenco.
V prvem poglavju študijskega gradiva se bomo tako najprej seznanili s pojmoma trženje
(marketing) v turizmu in turistična storitev (turistični proizvod) kot osnovnim delom
turistične ponudbe, kasneje, v tretjem poglavju, pa še s tržnimi raziskavami. V drugem
poglavju bomo spoznali, katere turistične proizvode namerava Slovenija razvijati in ponuditi
potencialnim turistom in zakaj ravno te. Osrednje poglavje je namenjeno oblikovanju
turističnih proizvodov – kako razvijamo nov proizvod, na temelju katerih izhodišč, kdo lahko
oblikuje turistični proizvod in kako ga predstavimo na trgu. Kakovost storitev je eden ključnih
elementov trženja. Kakovost mora biti taka, da bodo turisti (več kot) zadovoljni in se bodo še
vračali. Kaj je kakovosten turistični proizvod in kako preverjamo zadovoljstvo turistov, bomo
ugotavljali v četrtem poglavju. Zaključili bomo s trajnostnim razvojem in zelenim turizmom,
ki ni samo trend, temveč edina opcija razvoja turizma.
Pisanje gradiva, ki je pred vami, mi je bilo v neizmerno veselje. Vodile so me ljubezen do
turizma na splošno in dolgoletne izkušnje s potovanj doma in po svetu. Prepričana sem, da
boste skozi študij gradiva to začutili in tudi vi vzljubili to področje. Četudi morda ne boste
nikoli delali na področju turizma, boste na osnovi študija tega gradiva znali sami oblikovati
svoj turistični proizvod, pa naj bo to le nakup letalske vozovnice, teden dni počitnic v
izbranem hotelu, nekajdnevni izlet ali potovanje.
Zdenka Grlica
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Kažipot z ikonami

S študijem posameznih izzivov boste teoretično znanje
preizkusili s praktičnimi nalogami. Včasih je opisan primer, ki
ga je potrebno komentirati, drugič je potrebno samo poiskati
odgovor. Ponekod so dodana še navodila za iskanje dodatnih
informacij po spletu.

Napisano si je dobro zapomniti, saj je zelo pomembno.

Naveden je praktični primer.

Posebej so označeni povzetki posameznih poglavij.

Na koncu vsakega poglavja so vprašanja, namenjena
preverjanju znanja.
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1

OSNOVNI POJMI

Slovenski turizem me vedno znova preseneča. Kako lahko tako lepa država, ki ima zelo dobre
naravne danosti in geografski položaj, privabi tako malo turistov? Je krivo to, da je v
proračunu vedno premalo sredstev za turizem? So krivi turisti, ki niso za Slovenijo še nikoli
slišali? Ali je razlog v nas samih? Po drugi strani pa v medijih lahko zasledimo intervju s
tujimi naključnimi sprehajalci po starem delu Ljubljane, v katerem vsi po vrsti zatrjujejo, da
so navdušeni in da je Slovenija skriti dragulj Evrope.
Ste si kdaj zaželeli, da bi najprej obiskali hotel in preverili, če je res vse tako, kot je
predstavljeno v katalogu turistične agencije, in šele nato vplačali poletni dopust? Turistična
storitev je neotipljiva in turist je ne more vnaprej preizkusiti. Vsaj tako hudo je tudi dejstvo,
da si storitve s plačilom niste prilastili, temveč jo le doživeli. Po nakupu turistične storitve
niste imeli česa pokazati, razen morda fotografij, spominkov, kakšne vstopnice.
Ko nanese beseda na letošnji poletni dopust in kje ga je kdo preživel, vsi zavzdihnejo, ko
omenim tri tedne potepanja po sončni Floridi in Louisiani. Le zakaj? Se to morda sliši
drugače kot – »bila sem teden dni v apartmajskem naselju v Poreču«? Kje bi se raje poročili,
ob sončnem zahodu na Sejšelih ali v cerkvici v Spodnjem Dupleku?

V tem poglavju bomo:
•
•
•
•

1.1

spoznali, kako pomembno je trženje oz. marketing v turizmu,
opredelili pojem in vrste storitev ter trženjski splet pri storitvah,
pojasnili »razliko« med turistično storitvijo in turističnim proizvodom ter posebnosti
turistične storitve v primerjavi z ostalimi storitvami,
navedli pogoje za turistično destinacijo in se naučili razlikovati med različnimi vrstami
destinacij.

MARKETING V TURIZMU

Primer 1.1
Primeri izkušenj turistov v Sloveniji
Slabi marketinški materiali. Ko pride tujec čez nekdanjo slovensko-italijansko mejo, lahko
dobi dva prospekta – za Lipico in za Postojnsko jamo. Podobna je zgodba ob pristanku na
ljubljanskem letališču. Prospekti so že leta enaki, povedo bolj malo, ne ponudijo niti
najmanjše motivacije za obisk teh turističnih krajev – skratka, denar zanje je vržen stran. Da
ne govorimo o drugih marketinških materialih, kot so npr. spletne strani turističnih krajev.
5
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Slovenski turizem se boji prodaje. Ko turist obišče večino turističnih znamenitosti v Sloveniji,
mu ostane denarnica nabito polna, saj se niso nikjer potrudili, da bi iz nje izvabili nekaj
denarja. Ko obišče Otočec, je tam le hotel in ... konec. Ko obišče Postojnsko jamo, najde tam
le jamo, par trgovin in ... konec. Hej, zbudite se! To še zdaleč ni dovolj, da bi zadržali turista
za več kot nekaj ur. To še zdaleč ne zadošča, da bi od njega dobili nekaj denarja.
Turist je v Sloveniji izgubljen in prepuščen sam sebi. Pred nekaj meseci je bil znanec na
Škotskem. V vsaki vasi ali mestu se je lahko za informacije obrnil na Tourist information
center. Zadeva deluje! Vsak informacijski center mu je znal odlično pomagati in mu »prodal«
še obisk kakšnega kraja ali znamenitosti, za katero prej ni vedel. V Sloveniji je turist
prepuščen sam sebi. Nihče se ne trudi, da bi mu pomagal. Takšen občutek turisti odnesejo s
seboj in ga zaupajo tudi prijateljem.
Ni navzkrižne prodaje in priporočanja. Med turističnimi kraji v Sloveniji ni skoraj nikakršne
navzkrižne prodaje ali priporočanja. Če greste na dopust v Grčijo, boste videli, da znajo Grki
na enem turističnem kraju (centru) »prodati« še vse okoliške znamenitosti. Pa čeprav niso te
znamenitosti nič posebnega.
Slovenski kraji si ne znajo dodati vrednosti. Dolgčas, dolgčas, dolgčas! Poglejte, na kaj vse
se spomnijo v tujini: iz navadne doline, po kateri teče potok in v kateri je nekaj lepih metuljev,
naredijo turistično sprehajališče, ki privabi na sto tisoče gostov letno. V mestu, ki je tako
staro kot Ljubljana, razvijejo tematske parke, ki mladim na zanimiv način prikažejo grozote
podzemlja v mestu v srednjem veku. Ali nimamo v Ljubljani ogromno zgodovine, iz katere bi
lahko črpali material za tematsko obarvane storitve? Ali nimamo povodnega moža? Ali
nimamo Martina Krpana? Ali nimamo Butalcev? Vse te like bi lahko izkoristili in iz njih
potegnili veliko milijonov. Manjkata le domišljija in poslovna žilica, da bi iz njih naredili
atrakcije.
Neizkoriščene priložnosti. Vsak poletni vikend so na naših avtocestah nepregledne vrste
turistov, ki se valijo skozi Slovenijo. Kakšen občutek dobijo turisti o državi, za katero vedo le
to, da morajo v njej vsako leto v največji vročini čakati nekaj ur pred mejnimi prehodi za
Hrvaško ali pa zaporami cest zaradi nujnih obnovitvenih del? Prav gotovo je to »odlična«
promocija za Slovenijo. Toda, ali ne bi lahko dolge kolone potencialnih kupcev med tem vsaj
seznanili s Slovenijo? Ali jim ne bi med čakanjem dali prospekta, ki bi predstavil Slovenijo?
Kozarca vode? Tega bi bili prav gotovo veseli! Pa še zelo bi si povečali možnost, da se nekaj
od teh turistov v prihodnje odloči za dopust v Sloveniji (Rolih, 2002).
Iz vsega navedenega lahko povzamemo, da Slovenija nujno potrebuje sodoben, tržni pristop k
turizmu.
Kaj pa marketing oz. po slovensko trženje sploh je in v čem se razlikuje od prodaje?
Velikokrat v praksi ni pravega vsebinskega razumevanja marketinga. Marketing namreč
predstavlja relativno imaginaren pojem – predvsem zaradi izrazite dolgoročnosti rezultatov, ki
jih dosega. Gre za dolgoročno vplivanje na enega od dveh vzvodov za doseganje čim večjega
dobička, to je na prodajo.
Poslovni uspeh podjetja ni odvisen od ponudnika, ampak le od kupca. Marketing je poslovni
koncept, ki vidi ključ do uspeha podjetij v tem, da so sposobna opredeliti potrebe in želje
ciljnih trgov in so pri posredovanju želenega zadovoljstva uspešnejša in učinkovitejša od
tekmecev. Najuspešnejša so tista podjetja, ki postavijo kupca in njegove potrebe v središče
vseh dejavnosti v podjetju.
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Osnova je seveda izdelek ali storitev ustrezne kakovosti. Vendar to danes ni več dovolj.
Inovativnost, trženje in strateško načrtovanje so dejavniki, ki ločujejo uspešne od manj
uspešnih. Če hočemo zadovoljiti kupce, jim moramo ponuditi tisto, kar želijo, kar jim bo
rešilo nek problem, od česar bodo imeli koristi in ker bi nekaj izgubili, če te priložnosti ne bi
izkoristili. Seveda po ceni, ki so jo pripravljeni plačati. Za spoznavanje želja in potreb kupcev
potrebujemo trženjsko raziskovanje. Naloga marketinga je torej opredeliti ciljne kupce in
predlagati, kako najbolje, konkurenčno in dobičkonosno zadovoljiti njihove potrebe in želje.
Marketing je vse tisto, kar prinaša kupce. Če jih je premalo, je odgovoren oddelek za
marketing. Prodaja je vse tisto, kar prinaša denar. Če ga je premalo, je odgovoren prodajni
oddelek. Ko marketing opredeli izdelek ali storitev, izlušči pravi segment kupcev oz. določi
ciljni trg, pripravi prodajna orodja in pritegne kakovostne interesente, prepusti delo prodaji.
Večina vodstev podjetij ob slabih prodajnih rezultatih krivi prodajalce. Večinoma problem ni
nesposobnost prodajalcev, ampak pomanjkanje prodajnih priložnosti. Po domače povedano:
pomanjkanje interesentov. Marketinški oddelek je tisti, ki ustvarja interesente, prodajalci pa
jih pretvorijo v kupce. Marketing ustvarja priložnosti, prodajalci jih pretvorijo v denar.
Prodaja je osredotočena na potrebe prodajalca, marketing pa na potrebe kupca. Prodaja je
obremenjena s potrebo prodajalca za preoblikovanje izdelka v denar, marketing z idejo po
zadovoljitvi kupca. Prodaja je v svojem razmišljanju usmerjena v sedanjost in izvedbo,
marketing v prihodnost in načrtovanje (Grlica, 2006, 6−9).
Izdelujmo to, kar lahko prodamo, namesto da prodajamo to, kar lahko
izdelamo oz. ponudimo!

Tabela 1: Vloga marketinga in prodaje pri izboljševanju prodajnih rezultatov
Naloge

Marketing

Prodaja

Prodaja
novim kupcem
Prodaja obstoječim
kupcem

Ustvariti zadostno število
Pretvoriti interesente v denar na
primernih interesentov.
najbolj učinkovit način.
Utrjevati nenehno zavest o
Dvigovati vrednost nakupa in
vseh ponudbah izdelkov in
spodbujati pogostejše vračanje.
storitev.
Vir: http://www.marketingzmagovalcev.com/arhivMZ/mz11.html (15. 8. 2010)

1.2
1.2.1

STORITVE
Pomen in značilnosti storitev

Terciarne dejavnosti oz. storitveni sektor je postal dominanten sektor v razvitih državah.
Razvita gospodarstva postajajo vse bolj postindustrijska, storitve pa so njihov
najpomembnejši del.
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V nekaterih visoko razvitih državah je delež storitev v BDP že 80-odstoten. Evropska
unija (v nadaljevanju EU) je največja izvoznica storitev na svetu. Delež storitev v
slovenskem BDP je leta 2009 znašal 66,5 %, kar pomeni, da zaostajamo za povprečjem EU,
ki dosega 74,0 % (http://www.stat.si, 8. 9. 2010). V okviru evropskega povprečja
učinkovitosti so trgovina, gostinstvo in transport, zaostajajo pa finančne, turistične in
informacijske storitve. Slovenija še posebej zaostaja na področju storitev, temelječih na
znanju.
Trženje storitev se od trženja proizvodov precej razlikuje. Pri storitvah se prodaja zaupanje.
Kupci so veliko bolj navezani na izvajalca storitve oz. so veliko bolj zvesti kot pri
proizvajalcih izdelkov. Značilnosti storitev oz. razlike glede na proizvode prikazuje tabela 2
spodaj.

Tabela 2: Primerjava storitev in izdelkov
Značilnost

Storitve

Izdelki

Neopredmetenost

Neotipljive, obstajajo fizični
dokazi.
Navzoča morata biti izvajalec
in uporabnik.
Ni je mogoče skladiščiti.

Otipljivi, lahko jih spremljajo
storitve.
Navzočnost ni običajna.

Neločljivost
Minljivost
Spremenljivost

Težavnost
merjenja
in nadziranja Q
Visoka
stopnja tveganja
Prilagodljivost
ponudbe
Vzpostavljanje
osebnih stikov

1.2.2

Kakovost (v nadaljevanju Q) se
spreminja glede na to, kdo, kje
in kdaj storitev izvaja.
Ugotavljamo predvsem
zadovoljstvo uporabnikov.

Skladiščenje pogosto nujno zaradi
kasnejše prodaje.
Q je lahko standardizirana.

Merimo in nadziramo predvsem Q
izdelkov.

Stroški napak so veliki, storitve Izdelek je pri reklamaciji možno
pri pritožbi ni mogoče
zamenjati.
zamenjati.
Možna izvedba storitve po meri Izdelava po meri posameznika
uporabnika, povečevanje
dviguje stroške in bistveno ne
zadovoljstva.
vpliva na zaznavanje večje Q.
Osebni stiki so izjemno
Izdelek ni nujno povezan z
pomembni.
osebnim stikom (samopostrežba).
Vir: Grlica, 2006, 241

Vrste storitev

Z naraščanjem deleža storitev v strukturi vsakega gospodarstva nastaja potreba po razčlenitvi
storitvenega sektorja. Poznamo več načinov razvrščanja (klasifikacije) storitev, praviloma na
podlagi oprijemljivosti oz. glede na prejemnika in vsebino ter značilnosti izvajanja storitve.
Navedeno prikazujeta tabela 3 in slika 1 na naslednji strani. Ker pa se zaradi čedalje hitrejšega
tehnološkega razvoja pojavljajo vedno nove storitve, je praktično nemogoče enotno opredeliti
vse storitve ali jih razvrstiti tako, da bi izbrana klasifikacija zajela vse storitve.
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Tabela 3: Delitev storitev glede na prejemnika in vsebino
Vrsta storitve
Oprijemljive
storitve

Ljudje
Storitve, usmerjene na človeško telo:
−
−
−
−
−
−

Neoprijemljive
storitve

zdravstvena skrb,
potniški transport,
lepotni salon,
fitnes center,
restavracija,
frizerstvo …

Storitve, usmerjene na dobrine:
−
−
−
−
−
−

Storitve, usmerjene na človekovega
duha:
−
−
−
−
−

Stvari

Storitve, usmerjene na vrednost:
−
−
−
−
−

izobrazba,
radio, televizija,
informacije,
gledališče,
muzej …

tovorni transport,
popravilo industrijske opreme,
hišna opravila,
pralnica, čistilnica,
vrtnarstvo,
veterinarska služba …

bančništvo,
pravna služba,
računovodstvo,
varnostna služba,
zavarovalništvo …

Vir: Grlica, 2006, 240

Storitve
glede na
porabnike

končno
povpraševanje

●
●

osebne
družbene

●
●

distributivne
poslovne

●
●

avtomatizirane
strokovno vodene

●
●

popravila
svetovanje

●
●

turizem
promet

nove

●
●

informacijske
računalniške

storitve
na podlagi znanja

●
●

pravne
finančne

●
●

trgovinske
knjigovodske

●
●

servisne
zavarovalniške

●
●

izobraževalne
dobrodelne

medorganizacijsko
povpraševanje
Storitve,
odvisne od
intenzivnosti
dela

storitve,
temelječe na opremi

Storitve
glede na
razvojni vidik

tradicionalne

Storitve
glede na
zahtevnost
izvedbe

Storitve
glede na
cilje

storitve,
ki jih izvajajo ljudje

rutinske
storitve
dobičkonosne

nepridobitne

Slika 1: Delitev storitev po kriterijih
Vir: Grlica, 2006, 240
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1.2.3

Marketinški splet pri storitvah

Kaj je marketinški splet? Je sklop elementov ponudbe. Podjetje mora vse elemente
oblikovati tako, da vsak posebej in vsi skupaj izpolnjujejo zahteve segmentacije in
pozicioniranja. In seveda, zadovoljijo kupca.
Pojasnimo pojem segmentiranje. Podjetje ne more delovati na vseh trgih oz. zadovoljevati
vseh kupcev. Razlogi za to so: kupci so preveč geografsko razpršeni, kupcev je preveč in med
seboj se preveč razlikujejo po željah, potrebah, nakupnih navadah. Zato je potrebno ciljno
usmerjeno trženje − podjetje se usmeri na kupce, pri katerih ima največ možnosti, da jih
zadovolji. Ciljno usmerjeno trženje poteka v treh fazah: segmentiranje, izbor ciljnega trga in
pozicioniranje (o tem bo več govora pri poglavju 3.6).
»Segmentiranje je razdelitev trga na različne skupine kupcev, ki se razlikujejo po potrebah in
odzivih na ponudbo. Skupino kupcev istovrstnega izdelka, znotraj katere so si kupci po
določenih lastnosti podobni, imenujemo segment. Z razdelitvijo trga na segmente kupcev s
podobnimi značilnostmi, potrebami in željami lahko podjetje z ustreznimi trženjskimi
aktivnostmi (ustreznim trženjskim spletom) bolje zadovolji njihove potrebe. Podjetje se bo
usmerilo na tiste segmente, ki jih lahko najbolj uspešno zadovolji in ki so najdonosnejši«
(Grlica, 2006, 106).
Marketinški splet pri storitvah se razlikuje od marketinškega spleta pri izdelkih, kjer
govorimo o štirih sestavinah oz. 4 P-jih: izdelku, ceni, distribuciji in komuniciranju s trgom
(promociji). Pri storitvah trženjski splet vsebuje še tri dodatne sestavine: ljudi, fizične dokaze
in proces izvedbe, zaradi česar govorimo o 7 P-jih.

Izdelek

Proces
izvedbe

POTROŠNIK
Fizični
dokazi

Ljudje

Distribucija

Cena

Komuniciranje
s trgom

Slika 2: 7 P-jev pri storitvah
Vir: Lastni

1. Storitev oz. izdelek (product)
Turistična storitev je ponudba, s katero zadovoljujemo potrebe turistov. Življenjski ciklus
storitev je v primerjavi z življenjskim ciklusom izdelkov zelo dolg. Nove storitve na trg ne
prihajajo hitro in starih ne izpodrivajo tako hitro, kot je to v primeru izdelkov. Pri storitvah je
zelo pomembno svetovanje.
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Spomnite se obiskov različnih turističnih agencij in razgovorov z njihovimi predstavniki,
predno ste se odločili, kam boste odpotovali na maturantski izlet ali poletni dopust.
2. Prodajne cene (price)
Storitev mora imeti ustrezno ceno glede na segment, kateremu je namenjena, in glede na
pozicijo, ki jo želi doseči med konkurenti. Politika prodajnih cen zajema oblikovanje cen in
prodajnih pogojev. Manevrski prostor za oblikovanje cen je velik, storitve pa so tudi zelo
primerne za diferenciacijo (razlikovanje) cen. Z unikatnostjo storitev pada cenovna
konkurenca, pri dobavnih pogojih pa je zelo pomembna hitrost izvedbe in ali je storitev sploh
možno izvesti.
Mladinski hotel prav gotovo ne more imeti takšne cene, kot jo ima hotel s tremi ali štirimi
zvezdicami. Če si boste hoteli npr. na Floridi z zračnim čolnom ogledati nacionalni park
Everglades, bo cena za enourno vožnjo skupaj s še štirimi ali šestimi sopotniki 80 ameriških
dolarjev, če pa boste želeli na dvourno vožnjo v dvoje, na kateri vas bodo odpeljali daleč v
notranjost in vam temeljito predstavili živalski svet ter pomen tega krasnega ekosistema, vas
bo to stalo 187 dolarjev (http://www.cypressairboats.com/rates.html, 11. 9. 2010).
3. Distribucija in kraj izvedbe (placeman)
Distribucija oz. prodajni kanali omogočajo podjetju, da storitev približamo turistom (posredno
ali neposredno). Prodajne poti pri storitvah so različne:
− stranka gre k ponudniku (predstave, gostinstvo, letalski prevozi), ponudnik gre k stranki
(taksi služba, popravila na domu);
− nekatere storitve lahko ponudimo le direktno, nekatere pa tudi indirektno oz. preko
posrednikov (vstopnice za predstave, turistične storitve, zavarovalniške storitve);
− zaradi zniževanja stroškov je na trgu vedno več samopostrežnih storitev (npr. bencinski
servisi).
4. Komuniciranje s trgom, promocija (promotion)
Splet tržnega komuniciranja sestavljajo oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja in
odnosi z javnostmi (P & R). Nekateri avtorji k temu dodajajo še direktni marketing. Če
gledamo vse storitve, so v ospredju odnosi z javnostmi in osebna prodaja. Pri oglaševanju se
kaže problem zaradi neopredmetenosti storitev, zato se je v primeru izbire tega instrumenta
komuniciranja potrebno osredotočiti na otipljive dokaze.
V primeru turizma je situacija nekoliko drugačna, saj si promocije turizma brez oglaševanja
skorajda ne moremo predstavljati. Verjetno ste se takoj spomnili kakšnega dobrega
televizijskega oglasa, kataloga turistične agencije, obcestnega jumbo plakata. Tudi
pospeševanje prodaje v turizmu zelo pridobiva na pomenu. Verjamem, da jih je malo med
vami, ki še niste slišali za sejem Alpe Adria oz. Turizem in prosti čas ali pa za cenovno
ugodne ponudbe »first minute« oz. »last minute«.
5. Ljudje (people)
Pri storitvah je najpomembnejši človeški faktor – ljudje so temeljni del storitve. Osebe, ki
izvajajo storitev, so za porabnika neločljivi del storitve, ki jo kupi, zato je pomembno njihovo
usposabljanje in motiviranje.
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Ustrezno organizacijsko okolje, kultura podjetja in motiviranje zaposlenih vplivajo na boljšo
storilnost in kakovost storitev – navzven usmerjeno trženje (eksterni marketing) vodi
podjetje k ponudbi pravih storitev, notranje trženje (interni marketing) pa k temu, da jih
ponudi na pravi način.
Turisti in gostje, ki na eni od svetovno znanih spletnih strani TripAdvisor
(http://www.tripadvisor.com, 11. 9. 2010) podajajo ocene hotelov in restavracij na določeni
destinaciji, poleg čistoče in okusnosti ter raznolikosti hrane nikoli ne pozabijo na oceno
osebja (prijazno, ustrežljivo in podobno). Po čem si navadno zapomnimo kakšen izlet? Poleg
znamenitosti, ki smo jih videli in so nas očarale, je to zagotovo turistični vodič.
6. Fizični dokazi (physical evidences)
Uporabniki vrednotijo storitve skozi fizične dokaze, ki so pogosto edine vidne prvine
kakovosti ponujene storitve, ki je sicer neotipljiva. Nekateri primeri tega so: videz in
urejenost prostora, v katerem se storitev izvaja, vhod v poslovno zgradbo, lokal oz.
prodajalno, urejenost okoliša, oblika dokumentov in listin, ki se izdajajo, promocijski
material, videz osebja, ki storitev izvaja ipd.
Turisti vrednotijo storitve glede na način, kako so opravljene, pa tudi glede na okolje, v
katerem se izvajajo. Večino turistov bo motila neurejenost kraja ali nečistoča na avtobusu.
»Lepo urejeno hotelsko sobo turisti dojemajo kot prostor, v katerem se lahko umirijo in
odpočijejo, prijazno osebje na letalu pa lahko vpliva na varno počutje potnikov. Zato je pri
oblikovanju turističnih storitev oz. proizvodov vedno bolj nepogrešljiv t. i. prizoriščni
menedžment (angl. stage management), ki vključuje skrb za svetlobo, barve, glasbo v ozadju,
notranjo opremo prostorov. Z načrtovanjem »prizorišča« storitve lahko ponudnik vpliva na
vzdušje dobrega počutja, domačnost, vznemirljivost, romantiko. S tem vzbudimo pri turistih
čutne zaznave, s čimer lahko dodatno obogatijo svojo izkušnjo« (Brezovec in Nemec Rudež,
2009, 135).
7. Proces izvedbe (processing)
V zvezi s procesom izvedbe storitve so zelo pomembne tehnike in načini izvajanja storitev. Z
natančno določitvijo postopkov se skuša storitev standardizirati.
Ste se kdaj jezili zaradi počasne postrežbe v hotelski restavraciji ali zamude letala? Kaj
porečete na dolge vrste pred sedežnico na smučišču? In nasproten primer: v kolikor
namestitev v hotelu Hilton na jugozahodu Floride, v kraju Naples, plačate vnaprej s kreditno
oz. plačilno kartico, bo vaša prijava na recepciji trajala vsega 30 sekund, odjava iz hotela pa
še manj, saj vam bodo na dan odhoda račun dali pod vrata sobe, vi pa boste v recepciji
odložili samo ključ sobe in odšli.

Izziv 1.1 Raziščite spletno stran Slovenske turistične organizacije (v
nadaljevanju STO) in se naročite na brezplačno revijo TUR!ZEM. Naročite se tudi na enovice TTA – Turistične tiskovne agencije in Turistično ogledalo. Kjer je v obrazec
potrebno vpisati podatke o podjetju, navedite ime in naslov šole oz. podjetja, v katerem ste
zaposleni. Shranite sporočilo o uspešni prijavi oz. naročilu.
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Slika 3: Tur!zem, slovenska strokovna revija s področja turizma
Vir: http://www.slovenia.info/ (3. 10. 2010)

Tabela 4: Elementi trženjskega spleta na primeru treh turističnih proizvodov
Turistični
proizvod
Proizvod

Hotel

Letalski prevoz

Muzej

hotelska ponudba oz. vrste
storitev, lokacija, zgradba
hotela, okolica, velikost sob,
hotelska infrastruktura …

destinacije, tip letala, velikost
sedežev in prostora med njimi,
obroki, dovoljena teža
prtljage …

velikost zgradbe,
arhitektura, zbirke …

Cena

normalne cene, diferencirane
cene (vikend cene, cene za
mladoporočence …), cena
sobe s pogledom na morje,
cene za agencije …

poslovni razred, prvi razred,
turistični razred, redne linijske
cene, čarter …

cene za otroke, odrasle,
upokojence, skupine,
cene ob prireditvah,
cene ob določenih
dnevih in urah …

Distribucija

centralni rezervacijski sistem,
letalske družbe, telefonske
linije, spletna stran hotela …

letalske družbe, predstavništva
na letališčih, agencije, splet …

drugi muzeji, turistično
informacijski centri,
hoteli, agencije, splet,
šole …

Promocija

cenovni popusti, dodatne
storitve, cenovni paketi,
oglasi, direktna pošta …

imidž letalske družbe, oglasi,
časovno omejeni cenovni
popusti, sejmi …

oglasi, prireditve, dnevi
odprtih vrat, sejmi,
brošure …

Ljudje

število zaposlenih, znanje
tujih jezikov, izobrazba,
odnos do gostov …

uniforme zaposlenih, odnos do
potnikov pri prijavi na let in na
krovu …

izobrazba zaposlenih,
odnos do
obiskovalcev …

Fizični
dokazi

oprema hotela, barve,
osvetlitev, glasba, kopalni
plašči, brisače, jedilni listi,
račun …

oprema (usnjeni sedeži, TVekran …), kovinski jedilni
pribor, letalske vozovnice,
sladkarije ob izstopu …

možnost nakupa
muzejskih spominkov
(knjig, razglednic,
zemljevidov …),
vstopnica …

Postopki

animacijski program, hitrost
postrežbe, hitrost prijave in
odjave v recepciji …

hitrost prijave na let, stil
postrežbe na krovu,
enostavnost postopka
rezervacije in nakupa preko
spleta …

kakovost, poljudnost oz.
strokovnost vodenja …

Vir: Prirejeno po Mihalič, 2001, 66–90
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1.3
1.3.1

TURISTIČNE STORITVE, TURISTIČNI PROIZVOD
Opredelitev turističnega proizvoda

»Turistični proizvod je osnovni del turistične ponudbe. Beseda »proizvod« se sicer
uporablja predvsem za poimenovanje materializiranih proizvodov, z določeno obliko in
drugimi vidnimi lastnostmi. Na turističnem trgu pa se poimenovanje »proizvod« uporablja
predvsem za storitve« (Cvikl in Brezovec, 2006, 62).
Turistični proizvod je kombinacija izdelkov in storitev. V kolikor skušamo predstaviti
kombinacijo izdelkov in storitev na daljici ter na njej označiti točke, kjer se nahaja večina
turističnih proizvodov, ugotovimo, da se večji del slednjih nahaja na desni strani daljice (slika
4). Prevoz turista, ki ga sicer lahko obravnavamo kot storitev in bi se na naši daljici nahajal na
desni strani, je nemogoč brez ustreznega sredstva za prevoz (letala, vlaka, avtobusa, avta,
ladje), ki je v osnovi čisti izdelek in bi se tako uvrstil na skrajno levo stran. Zaradi
kombinacije izdelka in storitve bi lahko prevoz umestili na sredino daljice. V kolikor pa bi
poskušali primerjati položaj storitve prevoza v primerjavi s storitvijo vodenja, pa hitro
ugotovimo, da lahko vodenje umestimo zelo blizu desnega pola, saj je pri vodenju navadno
potreben komaj kakšen izdelek, kvečjemu mikrofon ali dežnik, ki ga zaradi večje
prepoznavnosti v množici drži v rokah vodič (Konečnik, 2007, 10–11).
Ugotavljamo torej, da se turistični proizvod največkrat nagiba k storitvi, ki je v mnogih
primerih kombinirana oz. dopolnjena z izdelki. Ravno zaradi tega velikokrat govorimo kar
o turističnih storitvah. Glede na to je turistična storitev enačena s turističnim proizvodom.
Zavedamo pa se, da v turizmu proizvod sestavljajo tako fizični proizvodi kot storitve in
naravne ter kulturne dobrine.
izdelek

storitev

XXXXXXXX
turistični proizvodi

Slika 4: Turistični proizvodi, predstavljeni na daljici izdelek–storitev
Vir: Konečnik, 2007, 10

»Turistična storitev je vse, kar ponudimo turistom, da bi zadovoljili njihove potrebe in želje
glede prevoza, prenočevanja, razvedrila, postrežbe jedi in pijače, rekreacije, animacije …«
(Brezovec in Nemec Rudež, 2009, 133). Vse te storitve lahko turist kupi pri enem ponudniku
kot paket storitev, t. i. turistični aranžma (pavšalne počitnice) ali posamezno pri različnih
ponudnikih.
Turistični proizvod lahko oblikuje turistična agencija in ga ponudi kot turistični paket ali ga
oblikujejo neposredni ponudniki turističnih storitev in ga s pomočjo promocije ponujajo na
trgu kot npr. počitnice v zdravilišču, počitnice na podeželju ipd. Turistični proizvod lahko
oblikuje tudi turist sam. Oblike in vsebine turističnih storitev so omejene le s sposobnostjo
podjetja oz. ponudnika, da prepozna potrebe in želje turistov, ter s kreativnostjo
načrtovalcev in izvajalcev turističnih storitev.
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Z vidika podjetja – ponudnika je turistična storitev oz. proizvod tisto, kar podjetje ponuja
oz. proizvaja oz. oblikuje in prodaja ali pa le posreduje pri prodaji. Z vidika turista je
turistična storitev oz. proizvod celotno doživetje od trenutka, ko zapusti kraj stalnega
bivališča, do trenutka, ko se vrne vanj. Z vidika marketinga je ta definicija razširjena, in
sicer še na prednakupno odločanje in ponakupno vrednotenje turistične storitve. Turistično
storitev z vidika turista lahko opredelimo torej v ožjem pomenu besede (odhod od doma in
prihod domov) ali širše, pri čemer upoštevamo tudi doživetja v zvezi s potovanjem pred in po
zapustitvi doma.

1.3.2

Sestavljenost turističnega proizvoda

Turistični proizvod je sestavljen iz proizvodov in storitev več ponudnikov, iz česar sledi, da
ima glede prodaje in dojemanja njegovega obsega več pojavnih oblik, in sicer: delni proizvod,
pavšalni proizvod in celotni proizvod.

Celotni
turistični
proizvod

Delni
turistični
proizvodi

TURISTIČNI PROIZVOD

V KRAJU
BIVANJA

NA POTI

V TURISTIČNI
DESTINACIJI

svetovanje,
posredovanje,
nakup opreme
…

prevoz,
vodenje,
oskrba …

prenočevanje,
oskrba,
animacija,
šport
spominki …

Slika 5: Celotni in delni turistični proizvod
Vir: Prirejeno po Cvikl in Brezovec, 2006, 66
Delni oz. parcialni turistični proizvod. Je samostojen turističen proizvod posameznega
ponudnika. Lahko je kosilo, najem hotelske sobe, ogled prireditve ipd. Z vidika ponudnika je
to končni turistični proizvod oz. proizvod, namenjen končni potrošnji, z vidika turista ali
posrednika (TA) pa le del celotnega turističnega proizvoda ali paketa turističnih proizvodov.
Delni turistični proizvod se precej razlikuje od delnega proizvoda v industriji. Ta se navadno
ne pojavi na trgu, kupec ga redko prepozna v končnem proizvodu.
Pavšalni turistični proizvod. Je posebna oblika sestavljenega turističnega proizvoda, ki je
kombinacija več turističnih proizvodov, vendar ne vključuje vseh, ki jih troši turist. Je
proizvod organizatorja turističnih potovanj – turistične agencije ali tour operaterja. Nastane
tako, da organizator združi dva ali več delnih turističnih proizvodov v paket in ga ponudi po
pavšalni ceni. Prepoznavni so posamezni delni proizvodi, njihove cene pa ne (ne vemo npr.,
koliko stane prevoz in koliko hotelska storitev).
Celotni oz. integralni turistični proizvod. Turistično povpraševanje je vse bolj zahtevno
tako glede kakovosti proizvodov kot glede količine razpoložljivih delnih proizvodov in
možnosti izbire oz. kombiniranja med njimi. Večje možnosti za oblikovanje integralnega
proizvoda imajo turistična podjetja, ki niso usmerjena v eno samo dejavnost (na primer
gostinstvo, transport), temveč v posredovanje različnih turističnih storitev. To so organizatorji
turističnih potovanj.
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PAVŠALNI
PROIZVOD

INTEGRALNI
PROIZVOD

nakup
spominkov

masaža

letalski
prevoz

prevoz do
letališča
voden ogled
kosilo in večerja

tečaj potapljanja

animacija
nočitev z
zajtrkom

Rent-a-car

DELNI
PROIZVOD

Slika 6: Sestavljenost turističnega proizvoda
Vir: Prirejeno po Prodnik in David, 2009, 25

Delni turistični proizvodi so med seboj tesno povezani. Kakovost celotnega turističnega
proizvoda je odvisna od delnega proizvoda, ki je najslabše kakovosti. Cena celotnega
proizvoda je odvisna od cen vseh delnih proizvodov, hkrati pa najbolj od cene najdražjega.
Tudi količina predstavlja soodvisnost – premajhne zmogljivosti enega proizvajalca so lahko
ozko grlo za vse.

Slika 7: Vpliv delnih turističnih proizvodov na celoten turistični proizvod
Vir: Lastni

1.3.3

Ravni turističnega proizvoda

Pri oblikovanju turističnega proizvoda je s trženjskega vidika smiselna delitev na različne
ravni proizvoda. Vsaka raven turističnega proizvoda namreč dodaja večjo vrednost za kupca.
Jedro proizvoda. Osnovna korist oz. storitev, ki jo turist kupuje. Letalski potnik plača
letalsko vozovnico, s katero si kupi prevoz na želeno destinacijo. Gost v hotelu kupi spanje in
prehrano.
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Pričakovani proizvod. Predstavlja niz lastnosti in pogojev, ki jih turist ob nakupu proizvoda
pričakuje, npr. osvežilno pijačo in prigrizek na letalu, možnost gledanja TV. Hotelski gost
pričakuje čisto posteljo in kopalnico, omaro, primerno tišino.
Razširjeni proizvod. Presega turistova pričakovanja. V primeru letalskega potnika npr.
možnost izbire med več meniji, sedeži XXL, lastni TV-ekran … Gosta v hotelski sobi čakajo
košara dobrodošlice, džakuzi, TV-programi v njegovem jeziku, ima možnost zgodnje prijave
in pozne odjave ipd. Na tem nivoju se gradijo konkurenčne prednosti.
Na opredelitev ravni proizvoda pa vpliva tudi časovni vidik. To, kar danes turist pojmuje
kot pričakovano raven oz. samoumevno, je morda pred 10 leti pomenilo razširjen proizvod in
najvišjo raven.

1.3.4

Posebne značilnosti turističnega proizvoda v primerjavi z ostalimi storitvami

Turistični proizvod ima vse značilnosti, ki jih imajo storitve. Poleg tega ima še nekatere
značilnosti, ki so lastne turističnemu proizvodu, ne pa tudi vsem storitvam. Za turistični
proizvod v primerjavi z ostalimi storitvami veljajo torej še določene posebnosti:
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

sezonska spremenljivost povpraševanja;
visoki fiksni stroški poslovanja – stroški vzdrževanja hotela, letala ipd.;
medsebojna odvisnost delnih turističnih proizvodov;
začasno lastništvo – najem apartmaja ipd.;
usmerjenost k ponudbi namesto k potrošnikom – turistična destinacija oz. njena
privlačnost je dana in po njenem ovrednotenju se sprašujemo, komu jo lahko ponudimo;
razpršen nadzor nad storitvijo – turistična storitev je po navadi sestavljena in kakovosti
ne more nadzorovati en ponudnik;
širina doživetja – turistična storitev je celostna izkušnja, ki se prične s pripravami v
povprečju 6 tednov pred nakupom in traja s spomini in ocenami vsaj še 6 tednov po
nakupu;
visoka stopnja tveganja pri nakupu – to ponudnikom nalaga zagotavljanje varnosti
nakupa in vzpostavljanje zaupanja;
sanje in fantazije kot sestavni del storitve – nakup turistične storitve je pogosto povezan
z nejasnimi in iracionalnimi motivi, ki jih morajo ponudniki prepoznati in zrcaliti v svoji
ponudbi;
odvisnost od okolja – vojne, terorizem, naravne katastrofe, pojav bolezni predstavljajo
krizne situacije, na katere se morajo ponudniki znati hitro odzvati (Brezovec in Nemec
Rudež, 2009, 61−64).

Izziv 1.2 Predstavite delni, pavšalni in integralni turistični proizvod, katerega
kupec ste bili sami. Predstavitev popestrite s pomočjo lastnih fotografij ali slik s svetovnega
spleta.
Izziv 1.3 Kakšne turistične proizvode lahko Slovenija ponudi mladim turistom (domačim ali
tujim)? Poiščite primere za delni, pavšalni in integralni turistični proizvod.
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1.4
1.4.1

TURISTIČNA DESTINACIJA
Opredelitev turistične destinacije in turističnega menedžmenta

Turistične destinacije so posebna območja, turistična naselja, kraji, regije, države,
kontinenti, ki jih turisti obiskujejo in se v njih določen čas zadržujejo zaradi njihovih
privlačnosti ali jih izberejo v odvisnosti od namena potovanja (posli, obisk, zabava, počitek
itd.). Turistična destinacija predstavlja geografski prostor, ki ga turist izbere za potovalni
cilj in na katerem se nahajajo posamezne turistične privlačnosti, hkrati pa vsebuje tudi vse,
kar turist potrebuje za bivanje. Tudi Slovenija kot država je vse bolj privlačna turistična
destinacija. Slovenijo sestavljajo številne turistične destinacije oz. številni turistični kraji,
regije, ki se povezujejo.
Pojem destinacijski menedžment (upravljanje destinacije) pomeni povezovanje vseh
udeleženih subjektov, ki delujejo na določeni turistični destinaciji na vseh organizacijskih
nivojih – od izvajalcev turističnih storitev na lokalni ravni do institucij na nacionalni ravni.
Pri menedžmentu turističnih destinacij se uporablja koncept razvoja, trženja, organizacije in
delovanja v korist turistične destinacije in regije. Gre za celosten, kompleksen in sistematičen
pristop k oblikovanju celovite turistične ponudbe, ki jo nudi določena turistična destinacija.

1.4.2

Pogoji za turistično destinacijo

Privlačnosti destinacije same po sebi še ne zagotavljajo, da neka destinacija postane tudi
turistična destinacija. Privlačnosti so le predpogoj za turistični razvoj.
Turistična destinacija mora imeti (1) privlačnost oz. elemente primarne turistične
ponudbe. Privlačnosti so lahko: naravne (lepa pokrajina, plaže, ugodno podnebje ipd.),
kulturne (zgodovinske znamenitosti, folklora, religija, umetnost ipd.) in socialne (poseben
način življenja lokalnega prebivalstva, poseben jezik, možnost druženja z lokalnim
prebivalstvom ipd.). Zgrajene privlačnosti, ki sicer sodijo k sekundarni turistični ponudbi,
pogosto prištevamo k naravnemu okolju, ker navadno posegajo v sam videz pokrajine. Sem
sodijo npr. spomeniki, sprehajališča, parki, marine, smučišča, igrišča za golf ipd.
Nadalje mora imeti turistična destinacija (2) elemente sekundarne turistične ponudbe. Sem
sodi splošna infrastruktura (ceste, železnica, letališča, pristanišča, vodovod, električno
omrežje ipd.) in turistična infrastruktura (namestitveni objekti, športno-rekreacijski objekti,
gostinski lokali ipd.).
Imeti mora (3) dostopnost – razvito transportno mrežo in prodajne poti ter (4) izpolnjevati
politične in pravne pogoje za destinacijo. To omogoča skupno promocijo in načrtovanje
razvoja destinacije ter oblikovanje destinacijskih turističnih proizvodov.
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Slika 8: Pogoji za turistično destinacijo
Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)

1.4.3

Vrste turističnih destinacij

Homogene in heterogene. V primeru homogene destinacije je turizem prevladujoča
gospodarska dejavnost. Heteregona destinacija ima raznoliko gospodarsko sestavo, vendar
turizem zavzema od 20 do 50 % narodnega dohodka.

Slika 9: Kneževina Monako kot primer homogene turistične destinacije
Vir: http://www.luxuo.com/events/dinner-in-the-sky-monaco.html (8. 9. 2010)
Mono-, bi- in polivalentne. Destinacije z eno sezono, ki imajo samo eno glavno privlačnost
in prevladuje ena vrsta turizma in gostov, so monovalentne. V primeru, da ima destinacija dve
različni sezoni, npr. poletno in zimsko, govorimo o bivalentni turistični destinaciji.
Destinacija brez izrazite sezone je polivalentna. Hkrati je zdraviliški kraj, zimsko-športno
središče, ima prehodni turizem …
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Slika 10: Švicarski St. Moritz kot primer polivalentne turistične destinacije
Vir: http://www.wayfaring.info/2009/09/24/welcome-to-the-mecca-of-skiing/ (8. 9. 2010)

Glede na velikost in glede na vrsto tal (raznolikost narave). Glede na velikost ločimo
makro in mikro destinacije. Primer za prvo je Evropa, za drugo posamezna evropska država,
Slovenija in posamezna regija, npr. Gorenjska. Glede raznolikosti tal oz. narave govorimo o
heterogenih destinacijah (npr. Slovenija) in homogenih destinacijah (npr. Malta, Maldivi).
Glede na število ponujenih turističnih proizvodov. Nekatere destinacije ponujajo samo en
specifičen turističen proizvod, druge ponujajo več možnih integralnih turističnih proizvodov.

Slika 11: Križarjenje in zabaviščni park kot primera »destinacije« z enim specifičnim
turističnim proizvodom
Vir: http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=473 in
http://cs.usc.edu/~csgo/events.html (8. 9. 2010)

Glede na osnovne privlačnosti, ki jih destinacija ponuja, lahko govorimo tudi o: urbanih,
morskih, gorskih, podeželskih, avtentičnih, eksotičnih … destinacijah (Konečnik, 2007, 118–
119).
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Slika 12: Primeri turističnih destinacij glede na osnovno privlačnost
Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)

Izziv 1.4 Izberite si turistično destinacijo in:
− predstavite prve tri pogoje, ki jih izpolnjuje (privlačnost, obstoj sekundarne turistične
ponudbe, dostopnost);
− jo opišite z vidika vrst turističnih destinacij.

POVZETEK POGLAVJA
Slovenija nujno potrebuje sodoben, tržni pristop k turizmu. Velikokrat v praksi ni pravega
razumevanja marketinga oz. trženja po slovensko. Marketinški oddelek je tisti, ki ustvarja
interesente, prodajalci pa jih pretvorijo v kupce. Prodaja je osredotočena na potrebe
prodajalca, marketing pa na potrebe kupca. Storitveni sektor je postal dominanten sektor v
razvitih državah. V nekaterih visoko razvitih državah je delež storitev v BDP že 80-odstoten.
Trženje storitev se od trženja proizvodov precej razlikuje. Tudi marketinški splet pri storitvah
se razlikuje od marketinškega spleta pri izdelkih, kjer govorimo o 4 P-jih. To so: izdelek,
cena, distribucija in komuniciranje s trgom (promocija). Pri storitvenem trženjskem spletu se
jim pridružijo še tri dodatne sestavine: ljudje, fizični dokazi in proces izvedbe, zaradi česar
govorimo o 7 P-jih.
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Turistični proizvod je osnovni del turistične ponudbe. Največkrat se nagiba k storitvi, ki pa je
v mnogih primerih kombinirana oz. dopolnjena z izdelki. Ravno zaradi tega velikokrat
govorimo kar o turističnih storitvah. Turistična storitev = turistični proizvod. Turistični
proizvod ima vse značilnosti, ki jih imajo storitve, hkrati pa za turistični proizvod v primerjavi
z ostalimi storitvami veljajo še določene posebnosti. Turistični proizvod lahko oblikujejo
neposredni ponudniki, turistična agencija ali tudi turist sam, sestavljen je iz proizvodov in
storitev več ponudnikov. Iz tega sledi, da ima glede prodaje in dojemanja njegovega obsega
več pojavnih oblik (delni proizvod, pavšalni proizvod in celotni proizvod). Ločimo tudi več
ravni turističnega proizvoda: jedro, pričakovani proizvod in razširjeni proizvod. Vsaka raven
turističnega proizvoda dodaja večjo vrednost za kupca.
Turistične destinacije so posebna območja, turistična naselja, kraji, regije, države,
kontinenti, ki jih turisti obiskujejo in se v njih določen čas zadržujejo zaradi njihovih
privlačnosti ali jih izberejo v odvisnosti od namena potovanja (posli, obisk, zabava, počitek
itd.). Privlačnosti destinacije same po sebi še ne zagotavljajo, da neka destinacija postane
tudi turistična destinacija. Turistična destinacija mora imeti privlačnost oz. elemente
primarne turistične ponudbe, elemente sekundarne turistične ponudbe, dostopnost ter
izpolnjevati politične in pravne pogoje za destinacijo. Ločimo različne vrste turističnih
destinacij.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE

1. Pojasnite razliko med prodajo in marketingom oz. trženjem.
2. Utemeljite trditev, da turistična destinacija ali organizacija, podjetje, ki deluje na
področju turizma, ne more uspeti brez marketinga oz. marketinškega pristopa.
3. S pomočjo tabele 2 naredite primerjavo med turistično storitvijo in izdelki.
4. Kam bi v tabeli 3 uvrstili turizem in zakaj?
5. Izberite si preprost primer turistične storitve oz. proizvoda in po vzoru primerov iz
tabele 4 za to storitev ali proizvod oblikujte marketinški splet.
6. Opredelite pojem turistični proizvod. Zakaj enkrat uporabljamo pojem turistična
storitev, enkrat pa turistični proizvod? Pojasnite, ali ta dva pojma pomenita isto.
7. Kakšne turistične proizvode poznamo glede na sestavljenost in glede na raven nudenja
dodane vrednosti?
8. Ali bi znali pojasniti medsebojno povezanost delnih turističnih proizvodov in vpliv na
celotni turistični proizvod s pomočjo slike 7?
9. V čem se turistični proizvodi oz. storitve razlikujejo od ostalih storitev?
10. K vsaki alineji na strani 17, ki predstavlja eno od posebnih značilnosti turističnega
proizvoda v primerjavi z ostalimi storitvami, dodajte lastni primer.
11. Opredelite pojem turistična destinacija. Ali lahko Slovenijo glede na podano
opredelitev označimo kot turistično destinacijo? Utemeljite.
12. Na primeru Slovenije predstavite pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistična destinacija.
13. Glede na predstavljene vrste turističnih destinacij na koncu tega poglavja opredelite
Slovenijo kot turistično destinacijo.
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2

STRATEGIJA
TRŽENJA
SLOVENSKEGA
OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PROIZVODOV

TURIZMA

IN

Iz izkušenj turistov v Sloveniji, ki so bile predstavljene v primeru 1.1, je jasno razvidno, da
marketing in turizem v Sloveniji ne hodita z roko v roki in da slovenski turizem potrebuje:
− dobro marketinško strategijo tako na državnem kot tudi na lokalnem nivoju
posameznega kraja,
− jasno pozicioniranje,
− razvoj novih izdelkov in storitev za turiste,
− določitev načinov, na katere bo privabil turiste,
− dobre marketinške materiale,
− navzkrižno prodajo,
− načine za prodajo dodatnih storitev turistom,
− vzpostavljene načine za pretvorbo tranzicijskih turistov v kupce in stalne goste.
Če ne bomo naredili vsega tega, bodo turisti pač odhajali drugam.
Si želite obiskati Barcelono, Dunaj, Budimpešto, Salzburg? Verjetnost pozitivnega
odgovora je precejšnja. Turistični delavci na mehiški priljubljeni destinaciji Riviera Maya
so dolga leta gostom prodajali predvsem neokrnjeno naravo s prečudovitim morjem in
belimi peščenimi plažami. Nato so počitnicam svojih gostov dodali novo vrednost, vsebino,
povezano z zapuščino ljudstva Majev, ki je globoko zakoreninjena v zavesti in življenju
domačinov. Goste so spodbudili, da obiščejo tamkajšnje arheološke ostanke majevskih
templjev in grobnic ter tako globlje spoznajo deželo, kamor so prišli dopustovat. Ste vedeli,
da je že leta 2000 več kot dva milijona Nemcev preživelo počitnice na kolesu in da so
njihove počitnice v povprečju trajale 14 dni? In dalje, v Nemčiji je bila že pred desetimi leti
povprečna starost turista, ki se odloča za potovanje v tujino, 45 let in ta se je vsako leto
zviševala. Evropa se stara, seniorski turizem je v porastu. Na drugi strani so mladi skupina,
ki zadnja leta vse raje potuje. Turistični trg za mlade predstavlja 25 % svetovnega turizma,
kar pomeni, da je eden izmed štirih turistov mladostnik. Zelo veliko jih prihaja z
azijskopacifiškega področja. Že leta 2000 je bilo na največji turistični prireditvi na svetu –
turistični borzi ITB Berlin zaznati vse večji pomen kulturnega, zdravstvenega, športnega in
ekoturizma, pa tudi usmeritev ponudbe na točno določene ciljne skupine gostov (Volk, 2001,
11–13).

V tem poglavju:
•
•
•
•
•

bomo spoznali cilje slovenskega turizma ter strategije oz. načine, kako bomo te cilje
dosegli,
se bomo seznanili s ciljnimi trgi oz. državami, od koder naj bi prihajali gostje – komu je
namenjen slovenski turistični proizvod,
bomo izvedeli, kakšne turiste želimo in kakšen naj bi bil slovenski turistični proizvod,
bomo opredelili pojem sistem turističnih proizvodov,
bomo spoznali, katere turistične proizvode razvija Slovenija in v kateri fazi razvoja so.
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2.1

MARKETINŠKI CILJI IN STRATEGIJE SLOVENSKEGA TURIZMA

Krovna dokumenta za področje turizma na nacionalni ravni sta Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007–2011 (v nadaljevanju RNUST) in v letu 2007 pripravljena
Strategija trženja slovenskega turizma 2007–2011 (v nadaljevanju STST).
V zadnjem obdobju je razvoj slovenskega turizma temeljil na izgradnji fizične infrastrukture,
ki je vsekakor pomembna in potrebna osnova za razvoj. Zanemarjeno pa je bilo področje
razvoja t. i. mehkih razvojnih elementov – kakovosti v najširšem pomenu besede,
pospešenega izobraževanja za turizem in razvoja človeških virov, spodbujanja kreativnosti in
inovativnosti za razvoj in oblikovanje tržno zanimivih, inovativnih ter kakovostnih integralnih
turističnih proizvodov.
Temeljni razlog za nadpovprečno dolgoročno uspešnost turistične dejavnosti je njena
konkurenčna prednost, ki jo namerava Slovenija doseči z razvijanjem strategije tržnih niš. Za
uspešno uresničevanje te strategije bo potrebno izvršiti nekaj aktivnosti, med katere sodijo
tudi politika trženja in promocije, politika zagotavljanja kakovosti in politika
spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu (kontinuirano zbiranje informacij o turistih in
uporaba teh informacij pri nadaljnjem poslovanju).
Pri pripravi politike trženja in promocije slovenskega turizma so kot izhodišče
pripravljalci upoštevali naslednja dejstva:
−
−

−
−

nizko prepoznavnost Slovenije kot države in destinacije, sploh izven sosednjih regij;
nizko sprejemljivost zaradi nepoznavanja in stereotipov, ki izhajajo iz umeščenosti
Slovenije v Vzhodno Evropo in Balkan, poleg tega pa še vedno obstaja nevarnost
zamenjave s Slovaško;
posledično nizka pričakovanja z vidika kakovosti ponudbe;
posledično pričakovanja nižjih cen.

Trženjski kvantitativni cilji slovenskega turizma, ki izhajajo iz RNUST, so: letna rast števila
turistov 6 %, letna rast števila nočitev 4 % in letna rast deviznih prilivov 8 %.
Kvalitativni oz. strateški dolgoročni cilji pa so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Povečanje prepoznavnosti Slovenije pri ciljnih (nišnih) segmentih povpraševanja.
Povečanje dostopnosti destinacije z vzpostavitvijo novih letalskih linij in plovnih linij.
Oblikovanje proizvodov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi izven glavnih
sezon.
Razpršitev povpraševanja in zmanjšanje odvisnosti od treh ključnih tujih trgov – Italije,
Nemčije in Avstrije.
Doseči učinkovitejšo horizontalno in vertikalno povezanost slovenskih turističnih
ponudnikov, predvsem na lokalni ravni, in povezanost le-te z državno ravnjo.
Izkoristiti geo-prometno pozicijo Slovenije za oblikovanje in trženje čezmejnih turističnih
proizvodov.
Pospešiti povečevanje obsega (večje število novih namestitvenih kapacitet, restavracij,
gostiln, tematskih parkov ipd.) in kakovosti turistične ponudbe v Sloveniji.
Pospešiti povečanje profesionalnosti in znanja v načrtovanju, oblikovanju, upravljanju in
trženju turistične ponudbe.

Oblikovanje turističnih proizvodov

Strateški trženjski koncept – strategije za dosego navedenih ciljev prikazuje spodnja slika.

Strategije

Strategija diverzifikacije (razpršitve)

Razvoj novih proizvodov: Mesta in kultura,
mladinski turizem, Next Exit–Next Door.
Pospeševanje inovativnosti proizvodov:
Inkubator, Banka Priložnosti, izobraževanja.
Novi
trgi/tržne
niše:
Skandinavija
(Švedska), Mediteran, prekomorski trgi
(ZDA, Kanada, Japonska, Kitajska).

Strategija diferenciacije (razlikovanja)

Z razpisom spodbuditi izpostavljanje
lokalnih posebnosti turističnih proizvodov
destinacij
–
naloga
ministrstva
za
gospodarstvo.
Lokalne posebnosti izpostavljati pri vseh
orodjih tržnega komuniciranja.
Na nacionalni ravni definirati kreativno
pojavnost za turistične proizvode, pokrajine.
Usposabljanje in izobraževanje (poslovne
strani – www.slovenia.info).

Slika 13: Trženjske strategije slovenskega turizma
Vir: Prirejeno po Pak, 2007

Ciljno pozicioniranje Slovenije kot turistične destinacije je razvidno iz spodaj zapisanega.
Slovenija bo postala prepoznavna in privlačna turistična destinacija pri končnih
potrošnikih na bližnjih in srednje oddaljenih trgih. Kako? Z vodenjem profesionalno
pripravljenih produktnih in tematskih promocijskih akcij.
Slovenija bo v večji meri postala bolj privlačna tudi za goste iz bolj oddaljenih trgov – avio
goste in goste ladijskih križark, ki jih bo Slovenija poleg svoje izredne raznolikosti
pritegnila tudi z možnostjo odkrivanja svetovnih privlačnosti v neposredni bližini (Dunaj,
Benetke, Budimpešta, Jadran). Kako? S pospeševanjem uvajanja novih letalskih povezav,
ladijskih potovanj preko slovenske luke in profesionalnimi in rednimi stiki s partnerji v
prodajnem sistemu ter oblikovanjem čezmejnih turističnih proizvodov.
Slovenska turistična ponudba bo ob hkratni ohranjenosti prvine narave in mediteranske
odprtosti postala znana tudi po svoji urejenosti, zanesljivosti in višji dodani vrednosti v
ponudbi in kakovosti ponudbe, ki gostom zagotavlja dobro razmerje med ceno,
kakovostjo in visoko stopnjo pestrosti s številnimi raznolikimi pokrajinskimi
posebnostmi. Slovenija se torej aktivno preusmerja iz destinacije, ki jo ljudje obiskujejo
zaradi naravnih lepot, v destinacijo, ki nudi edinstvena doživetja odkrivanja in doživljanja
najrazličnejših pozitivnih občutij življenja v parku alpskih, kraških, mediteranskih in
panonskih ambientov (STST, 2007, 16).
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Slika 14: Cilji in načini pozicioniranja slovenskega turizma
Vir: Pak, 2007

2.2

CILJNI TRGI

V okviru strategije diverzifikacije (razpršitve) se poleg razvoja novih proizvodov razvijajo
tudi novi trgi. Namen tega je, da bi z novimi ali nadgrajenimi turističnimi proizvodi uspešneje
vstopali na obstoječe in nove trge. Zmanjšati želimo sezonsko odvisnost (in zagotoviti
povpraševanje po slovenski turistični ponudbi skozi vse leto), še posebej zmanjšati odvisnost
od zrelih trgov in zmanjšati tveganje zaradi stagnacije določenih trgov (zaradi gospodarske
recesije, faze zrelosti, naravnih nesreč, terorističnih napadov in drugih kriznih situacij, rasti
cene goriva itd.) (STST, 2007, 30).
V preteklosti je bila večina aktivnosti usmerjenih v B2B (k strokovnim javnostim, npr.
organizatorjem potovanj), in sicer tako na primarnih trgih kot tudi na oddaljenih. Ključne
usmeritve v novem strateškem obdobju pa so aktivna preusmeritev v B2B segment (končni
potrošniki, turisti) na primarnih oz. bližnjih trgih in nekaterih perspektivnih srednje
oddaljenih trgih. S tem bi se povečal delež individualnih potovanj, za realizacijo česar bo
potrebno povečati prepoznavnost slovenske turistične ponudbe. Slovenija si za cilj zastavlja
razpršiti turistične trge tudi na račun povečanja deleža končnih potrošnikov z oddaljenih
trgov. Zato bo razvijala turistične proizvode in trženje za avio goste in goste na križarjenjih.
Trge, na katere se usmerja slovenski turizem, prikazuje slika 15 na naslednji strani.
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Ciljni trgi

Glede na pomen

Glede na oddaljenost

Primarni trgi (Italija, Avstrija,
Nemčija, Hrvaška, Slovenija).

Bližnji trgi (Hrvaška,
Avstrija, Bavarska,
Madžarska).

Perspektivni trgi (Velika
Britanija in Irska, države
Beneluksa, Madžarska,
Rusija, ZDA in Kanada,
Švica, Nizozemska, Francija,
Španija, Skandinavija,
Španija, Ukrajina, Izrael,
Grčija, Poljska, Češka,
Slovaška, Srbija, BiH,
Bolgarija in Romunija).

Srednje oddaljeni trgi
(delno dostopni z
avtomobilom).

Novi trgi (Kitajska, Japonska,
Avstralija in drugi prekomorski
trgi, Bližnji vzhod, Indija,
Turčija itd.).

Bolj oddaljeni trgi (bolj
oddaljeni in prekomorski
trgi).

Glede na motiv prihoda in
produktno turistično ponudbo

− športniki in aktivni rekreativci,
iskalci aktivnih doživetij;
− raziskovalci in občudovalci
kulturne in zgodovinske
dediščine;
− udeleženci prireditev, kulturnih
in umetniških delavnic, razstav;
− gostje s posebnimi interesi;
− raziskovalci in občudovalci
narave;
− iskalci kulinaričnih užitkov,
gurmani, poznavalci
(vrhunskih) vin;
− gostje, ki cenijo zdravje, iščejo
sprostitev, iščejo programe za
krepitev telesa in duha, gostje,
ki iščejo mir, stik z naravo;
− poslovni gostje, udeleženci
seminarjev, konferenc,
udeleženci motivacijskih
potovanj, udeleženci sejmov,
borz, poslovnih dogodkov,
udeleženci političnih in
diplomatskih srečanj;
− igralniški gostje, iskalci zabave;
− petični gostje, ki iščejo zabavo
in sprostitev.

Slika 15: Ciljni trgi slovenskega turizma
Vir: Prirejeno po STST, 30–32

2.3

ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA IN SISTEM
TURISTIČNIH PROIZVODOV

Značilnosti slovenskega turističnega proizvoda se odražajo v njegovi vsebini. Ta naj izraža,
da je proizvod:
−
−
−
−
−
−
−
−

dinamičen, aktiven,
izredno intenzivno raznolik,
pristen, odprt,
individualen in pristen z močno noto in vsebino lokalnih (pokrajinskih) posebnosti,
igra na čustva,
gosta vpleta v dogajanje,
preseneča z drobnimi pozornostmi,
odkriva nove stvari, izobražuje, širi obzorja … (STST, 2007, 27).
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Slika 16: Strategija trženja slovenskega turizma 2007–2011
Vir: http://www.slovenia.info/ (7. 9. 2010)

Bistven predpogoj za učinkovito in uspešno trženje slovenske turistične ponudbe je jasno
določena vsebina turistične ponudbe oz. konkretnih turističnih proizvodov Slovenije in vseh
prednosti, kakovosti in bistvenih elementov razlikovanja, s katerimi lahko Slovenija uspešno
konkurira na vse bolj zahtevnem mednarodnem turističnem trgu.
Sistem slovenske turistične ponudbe in njenega tržnega komuniciranja temelji na sistemu
turističnih proizvodov (aktivnosti in doživetja) Slovenije, ki ima štiri ravni.
Prva raven: 7 (+ 2) prioritetnih celostnih turističnih proizvodov – krovna podoba
slovenskega turizma. Znotraj celostnih turističnih proizvodov so posamični turistični
proizvodi.
Druga raven: pokrajinski turistični proizvodi – na ravni pokrajine (14 pokrajin),
namenjeni so krepitvi prepoznavnosti Slovenije po njenih lokalnih značilnostih in
posebnostih.
Tretja raven: sestavljeni turistični proizvodi (lahko iz različnih posamičnih, pokrajinskih
in delnih turističnih proizvodov – niso fiksni). Namenjeni so ciljnim skupinam ali
posameznim tržnim nišam.
Četrta raven: delni oz. parcialni turistični proizvodi, ki so najožje določeni. Delni
turistični proizvodi so izvajalci konkretne turistične ponudbe na lokalni in podjetniški ravni.
Navedeno prikazuje slika 17 na naslednji strani.

28

Oblikovanje turističnih proizvodov

Slika 17: Prikaz sistema turističnih proizvodov
Vir: STST, 2007, 49
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Ena bistvenih funkcij Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO) je spodbujanje
razvoja novih in izboljšanje kakovosti in privlačnosti obstoječih turističnih proizvodov na
lokalni oz. pokrajinski ravni in v zasebnem sektorju. Poslanstvo delovanja STO pri razvoju
novih turističnih proizvodov je zagotavljanje raziskovalno-razvojne in trženjske podpore
lokalni oz. pokrajinski ravni in turističnemu gospodarstvu (v zasebnem sektorju intenzivno
predvsem v prvi razvojni fazi, v kasnejših fazah pa v obliki partnerskega sodelovanja v
trženju turističnih proizvodov) (STST, 2007, 27).
Razvoj

Novi proizvodi v
razvoju
Strategija trženja proizvoda še
ne obstaja, praviloma manjši
ponudniki, ki niso organizirani

• Raziskave
• Strategija razvoja in trženja
• Usposabljanje &
izobraževanje

Proizvodi v razvoju

Zreli proizvodi

Obstaja strategija trženja
proizvoda, praviloma manjši
ponudniki, niso (še) organizirani
v smislu skupnega razvoja in
trženja

Organizirani ponudniki v
smislu skupnega razvoja in
trženja (partner STO–ju)

izvajanje aktivnosti

• Aktivnosti za dvig kakovosti
(standardi)

• Usposabljanje &
izobraževanje

• Promocija na krovni ravni
Naravno okolje, ekoturizem &
turizem v vaseh

• Skupno načrtovanje in

• Povezovanje ponudnikov
• Promocija na krovni ravni

• Partnersko trženje
GIZ (TP Pohodništvo)
Kongresni urad
(TP Kongresni turizem)
SSNZ (TP Naravna
zdravilišča)
itd.

Mesta in kultura
Kolesarjenje
Gastronomija

Raziskave

Slika 18: Faze razvoja in trženja turističnih proizvodov
Vir: Pak, 2009

Slika 19: Kako do informacij o razvoju turističnih proizvodov
Vir: Lastni
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Izziv 2.1 Na poslovnih straneh prenovljenega uradnega slovenskega
turističnega informacijskega portala – http://www.slovenia.info/ poiščite link Poslovne
strani – Razvoj turističnih produktov in pripravite predstavitve treh izmed petih turističnih
proizvodov. Izbirate lahko med naslednjimi turističnimi proizvodi: kolesarjenje,
pohodništvo, gastronomija, zdravilišča in wellness, mesta in kultura.
Predstavitev naj vsebuje osnovne podatke o aktualnih aktivnostih, strategiji in raziskavah.
Predstavitev posameznega izbranega turističnega proizvoda ne sme presegati teksta ene
strani formata A4 (ki pa ga ne smete brati). Ostale strani lahko namenite kakšnemu
slikovnemu materialu, zanimivostim …, kar ste še poiskali oz. našli v zvezi z izbranimi
turističnimi proizvodi na portalu ali kje drugje.
Pri vsakem morate tudi navesti:
− h kateremu od 7 primarnih celostnih turističnih proizvodov sodijo in
− utemeljiti, zakaj ste si izbrali prav ta turistični proizvod.
Izziv 2.2 Poiščite še kakšen novejši članek, prispevek, zapis o vsakem od dodatnih primarnih
celostnih turističnih proizvodov – ponudbi za zahtevnejše in ponudbi za mlade (seveda v
Sloveniji). Na kratko povzemite (naredite povzetek) in ne pozabite navesti vira.

Slika 20: Gastronomija – slovenski turistični proizvod v razvoju
Vir: http://www.slovenia.info/ (1. 10. 2010)
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POVZETEK POGLAVJA
Krovna dokumenta za področje turizma na nacionalni ravni sta Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007–2011 in v letu 2007 pripravljena Strategija trženja slovenskega
turizma 2007–2011. V teh dokumentih so zapisani tudi cilji, ki jih želi Slovenija doseči na
področju turizma do leta 2011 in po tem letu, prav tako tudi poti oz. načini za dosego teh
ciljev. Slovenija je izbrala strategiji diverzifikacije (razpršitve) in diferenciacije
(razlikovanja). Slovenski turizem se bo usmeril na nove trge, razvijal nove in inovativne
turistične proizvode ter se razlikoval od ponudbe konkurenčnih destinacij. To bomo med
drugim dosegli z izpostavljanjem lokalnih posebnosti in kreativno (tudi inovativno)
promocijo.
Ministrstvo za gospodarstvo oz. Direktorat za turizem in Slovenska turistična organizacija sta
opredelila trge in turiste oz. goste, na katere se bo usmerjal slovenski turizem, in sicer glede
na pomen, oddaljenost in motiv prihoda ter turistične proizvode. Opredelila sta tudi, kakšen
turističen proizvod mora Slovenija ponuditi svojim gostom, ter predstavila sistem slovenske
turistične ponudbe in njenega tržnega komuniciranja, ki temelji na sistemu turističnih
proizvodov in ima 4 ravni.
Ena bistvenih funkcij Slovenske turistične organizacije je spodbujanje razvoja novih in
izboljšanje kakovosti in privlačnosti obstoječih turističnih proizvodov na lokalni oz.
pokrajinski ravni in v zasebnem sektorju. Tako so npr. novi turistični proizvodi v razvoju t. i.
zeleni turizem, proizvodi v razvoju mesta in kultura, kolesarjenje in gastronomija, zreli oz.
razviti proizvodi pa pohodništvo, kongresni turizem in naravna zdravilišča.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

32

Predstavite cilje slovenskega turizma in načine, s katerimi jih bomo dosegli.
Kakšne turiste pričakujemo v Sloveniji in od kod bodo prišli?
Kakšen turistični proizvod bomo ponudili tem turistom oz. gostom? Opišite tudi sistem
turističnih proizvodov.
Pojasnite, kako je oblikovanje novih turističnih proizvodov zajeto v Strategiji trženja
slovenskega turizma 2007–2011?
Katere turistične proizvode razvijamo v Sloveniji in zakaj ravno te? Kateri turistični
proizvodi so v začetni fazi razvoja in kateri v zreli fazi?
Dopolnite sliko 18 in vanjo dopišite posamezne turistične proizvode prve ravni s slike
17, ki predstavlja celotni sistem turističnih proizvodov.

Oblikovanje turističnih proizvodov

3

RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROIZVODOV

Nekdanja formula SSS (sea, sand, sun oz. morje, pesek, sonce) se spreminja v EEE
(experience, education, excitement oz. izkustvo, izobrazba, vznemirljivost). Turisti ne želijo
biti več le anonimne številke v skupinah, čredah kupcev paketnih aranžmajev. Vse bolj in
bolj želijo občutiti osebno izkušnjo, ki bo lastna samo njim. To bo možno tedaj, ko storijo ali
počnejo nekaj, kar jih loči od množičnih obiskovalcev določene destinacije (Klančnik, 2001,
7). S spremembami na turističnem trgu se spreminjajo tudi pristopi oblikovanja turističnih
proizvodov in njihovega trženja.
Ko je leta 1860 Caesar Ritz načrtoval svetlobne in barvne učinke za otvoritev svojega
prvega hotela, še ni bilo priročnikov o uspešnem trženju storitev. Kljub temu je gospod Ritz
očaral takratno pariško elito in se v zgodovino hotelirstva zapisal kot podjetnež, ki je največ
svoje energije vlagal v preučevanje in zadovoljevanje gostovih potreb in želja. Hotelir Ritz
je pred 140 leti načrtoval in izvajal dejavnosti, ki jih danes imenujemo raziskava trga
(Brezovec, 2001, 9).
V Celju so pred poletjem 2010 odprli mladinski hotel MCC Hostel (http://www.mccelje.si/sl/Hostel/, 11. 9. 2010). Po ogledu hotela so bili študentje navdušeni. Na vprašanje,
kako pritegniti goste, da ne bo tako lepa pridobitev za celjski turizem ostala neizkoriščena,
je ena od študentk odgovorila, da bi bilo potrebno pripraviti oglaševalsko akcijo. »Katere
medije bi pa vključili?« sem jo vprašala. »Ne vem. Morda Delo, Večer, radio Fantasy.« Kaj
menite o tej njeni izjavi (Fantasy je lokalna radijska postaja)?
Poznate zgodbo o predjamskem Robinu Hoodu? »Le 10 km oddaljen od Postojnske jame se
nahaja Predjamski grad. Že več kot 700 let kraljuje v 123 m visoki skalni steni, mogočen,
izzivalen in nezavzeten, kot nalašč za skrivno domovanje drznega, svojeglavega in upornega
viteza Erazma Predjamskega. Takega opisuje romantična in lepa zgodba o razbojniškem
gospodu. Nanjo spominja Erazmov rov, po katerem se lahko najpogumnejši obiskovalci tudi
povzpnejo. Vsakoletni viteški turnir, ki se dogaja v poletnem času, nosi ime po znamenitem
in zloglasnem Erazmu Predjamskem, roparskem vitezu iz 15. stoletja. Takrat si kraj nadene
srednjeveško podobo, okolico gradu pa oživijo tipični grajski in podložniški liki ter turnirski
dogodki«
(http://www.slovenia.info/si/arhitekturne-znamenitosti/Predjamskigrad.htm?arhitekturne_znamenitosti=653&lng=1, 11. 9. 2010).

V poglavju, ki je pred vami in predstavlja osrednji del tega študijskega gradiva:
•
•
•
•
•
•
•

bomo spoznali, da ne govorimo le o življenjskih obdobjih, skozi katere gre človek, ampak
se podobno dogaja tudi izdelkom in storitvam;
bomo ugotavljali, zakaj novi proizvodi s trga izpodrivajo stare;
bomo razumeli pomen tržnih raziskav in ločevali med različnimi vrstami raziskave trga;
se bomo naučili izvesti raziskavo trga;
bomo razmišljali o primernih načinih promocije novega turističnega proizvoda;
bomo iskali načine, kako se na trgu razlikovati od konkurence, in spoznali pomen
inovativnosti v povezavi s tem;
bomo spoznali pomen blagovne znamke, ugleda in vpletanja zgodb v turizmu ter se
seznanili z blagovno znamko slovenskega turizma.
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3.1

FAZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLUSA PROIZVODA

Življenjski ciklus izdelkov (pojem zajema tudi storitve) postaja v današnjih tržnih razmerah
vse pomembnejši in hkrati vse krajši. Sistematična skrb za nove izdelke pomeni doseganje
večjega obsega prodaje, saj so novi izdelki praviloma lepši, boljši, zanesljivejši in cenejši.
Vendar razvoj in uvajanje novih izdelkov zahtevata veliko finančnih sredstev.
Uvajanje

Rast

Zrelost

Upadanje

krave
molznice

zvezde

psi

vprašaji

Krivulja prodaje

Področje
dobička

Krivulja stroškov

Slika 21: Štiri faze življenjskega ciklusa proizvoda
Vir: Grlica, 2006, 150

Uvajanje. Nizka začetna prodaja in visoki stroški uvajanja (ustvarjanje zavedanja o novem
proizvodu, kasneje pozitivne podobe o proizvodu). Dobička je malo ali ga ni. Konkurentov je
malo (v kolikor gre za inovacijo). Cene proizvodov so lahko zelo visoke ali zelo nizke. Na tej
stopnji so redki turistični proizvodi in destinacije (potovanja v vesolje, Albanija).
Rast. Turistični proizvod je vedno bolj zaželen – pri novih ali obstoječih kupcih. Hitra rast
prodaje in dobička. Navedeno pritegne nova konkurenčna podjetja. Primeri turističnih
proizvodov in destinacij: golf, križarjenja, južna Amerika, Afrika.
Zrelost. Faza, ki običajno traja dlje kot ostale. Prodaja je tu največja, vendar se že umirja.
Ponudba začne presegati povpraševanje. Na trgu ostanejo le največji in najmočnejši
ponudniki. Večina turističnih proizvodov se nahaja v tej fazi. Med njimi prevladujejo t. i.
počitnice morje-sonce-plaža in klasična potovanja po turistično razvitih deželah. Evropa in
Severna Amerika kot turistični velesili sta v fazi zrelosti.
Upadanje. Povpraševanje turistov po ponujenih proizvodih je vedno manjše. Razlogi:
konkurenca je ponudila proizvod, ki bolje zadovoljuje potrebe in želje gosta, turista, novi
trendi, nove tehnologije ipd. Podjetja iščejo nove trge za obstoječe proizvode, dodajajo nove
storitve k obstoječim proizvodom, znižujejo cene, vlagajo v promocijo.
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3.2

RAZLOGI ZA OBLIKOVANJE NOVEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA

Turistični ponudniki morajo biti pri oblikovanju storitev vedno bolj ustvarjalni in inovativni,
saj jih v to silijo velika konkurenca in vedno bolj razvite potrebe in zahteve
predstavnikov sodobne družbe. Pri tem ni rečeno, da je novost inovacija, lahko je nova le
na izbranem trgu. Do nove storitve lahko pridemo z razvojem v lastnem podjetju, z
nakupom franšize ali s kooperacijami. Veliko novih turističnih storitev ni tržno uspešnih.
Temu se lahko izognemo s skrbnim in natančnim razvijanjem novih turističnih storitev. Pri
razvijanju novih turističnih storitev se daje čedalje večji poudarek trajnostnemu razvoju,
ki naj bi ga zagotavljale turistične storitve.

Izziv 3.1 Eden od močnih dejavnikov, ki jih ponudniki turističnih proizvodov
upoštevajo pri razvoju le-teh, so zagotovo trendi. Obnovite znanje o trendih na področju
turizma, ki ste jih spoznali pri predmetu Poslovanje v turizmu. Poiščite 3 prispevke ali
spletne strani novejšega datuma, kjer je govor o sodobnih trendih na področju turizma.
Pripravite seznam teh trendov in jih predstavite.

3.3
3.3.1

TRŽNE RAZISKAVE
Opredelitev in pomen tržnih raziskav v turizmu

»Raziskava trga je:
− sistematično zbiranje in analiziranje tržnih podatkov na temelju znanstvenih metod in
oblikovanje priporočil za odločanje o konkretni tržni situaciji;
− sistematična oblika preučevanja vseh dejavnikov, ki so pomembni za uspeh podjetja na
prodajnem trgu;
− informacijska podlaga vseh trženjskih aktivnosti;
− ena najpomembnejših funkcij trženja, osnova trženjske naravnanosti« (Grlica, 2006, 57).
Poslovni subjekti, ki se na turističnem tržišču pojavljajo kot ponudniki turističnih
proizvodov, najpogosteje raziskujejo lastne tržne možnosti. Cilj, ki ga želijo pri tem
doseči, je predvsem razširitev poslovanja in doseganje boljših rezultatov na dosedanjih
tržiščih. Raziskujemo lahko makrookolje in mikrookolje podjetja. Makrookolje
sestavljajo demografska gibanja, življenjski standard, sociološki in kulturni dejavniki, razvoj
celotnega gospodarstva, tehnološki razvoj, zakonodaja, politična ureditev, politična stabilnost
in podobno. Mikrookolje tvorijo subjekti, ki neposredno sodelujejo pri nastanku turističnega
proizvoda (npr. posredniki, poslovni partnerji, konkurenca) in tudi porabniki – turisti.
Podatke zbirajo posamezni poslovni subjekti, predvsem turistične agencije, hoteli, gostinski
objekti, prevozniki, in specializirane ustanove, ki delujejo na državni ravni (Turnšek, 2002,
47–48).
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Za razumevanje turističnega trga, njegovih segmentov, vedenja turistov in odzivov turistov na
promocijske aktivnosti je potrebno narediti ustrezne tržne raziskave. Za turistično podjetje je
zelo pomembno poiskati odgovore na vprašanja, kot so npr.: kakšne so značilnosti turistov, ki
povprašujejo po določeni turistični storitvi, kaj si turisti mislijo o nas in naši ponudbi, kdo so
naši konkurenti.
Raziskava turističnega trga

Segmentiranje tržišča in izbor ciljnih trgov

Priprava marketinških (trženjskih) instrumentov, ki ustrezajo ciljnim gostom

izdelek oz.
proizvod

cena in
prodajni pogoji

distribucija oz.
tržne poti

promocija

Slika 22: Pomen raziskave trga v turizmu
Vir: Lastni

Večja kakovost turističnih proizvodov
Boljša organiziranost ponudnikov
Večja učinkovitost trženja

RAZISKAVE

RAZVOJ
TURISTIČNIH
PROIZVODOV

Slika 23: Pomen tržnih raziskav pri razvoju novih turističnih proizvodov
Vir: Prirejeno po Pak, 2009

3.3.2

Vrste tržnih raziskav

Ločimo več vrst tržnih raziskav. Za katere se bo odločilo turistično podjetje, je odvisno od
izzivov, s katerimi se sooča. Raziskave lahko delimo na stalne raziskave in namenske (ad
hoc). Stalne raziskave so raziskave, ki se izvajajo dnevno, tedensko, mesečno, letno. Ad hoc
raziskave so narejene priložnostno za poseben namen (ko se npr. pojavi določen problem,
dogodek).
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Nadalje lahko raziskave delimo na kvantitativne in kvalitativne. Največ raziskav, ki jih
izvedejo podjetja, je kvantitativnih, kjer k sodelovanju povabimo večje število sodelujočih, ki
večinoma odgovarjajo na zaprta vprašanja (odgovori so že podani). V tem primeru največkrat
govorimo o anketah in intervjujih. S to vrsto raziskav ne moremo dobiti posameznikovega
osebnega pogleda na raziskovalno tematiko in njegovih stališč do nje. Prav slednje pa
omogočajo kvalitativne raziskave, saj lahko sodelujoči s pomočjo odgovorov na odprta
vprašanja povedo, kaj mislijo. Pri kvalitativnih raziskavah navadno sodeluje manjše število
ljudi, najpogostejši metodi pa sta globinski in skupinski intervju.
Delitev raziskav z vsebinskega vidika oz. glede na tematiko, ki jo raziskujemo, prikazuje
spodnja slika.

− raziskave turističnega trga in napovedovanje (npr.
prodaje),
− raziskave potrošnikov (turistov),
− raziskave turističnega proizvoda oz. storitve in
cene,
− raziskave tržnih oz. prodajnih poti,
− raziskave tržnega komuniciranja oz. promocije,
− raziskave o vrednotenju in izvajanju marketinških
aktivnosti.

Vrste raziskav
raziskave s področja turistovega vedenja,
raziskave statistike v turizmu,
raziskave trajnostnega razvoja turizma,
raziskave turističnega marketinga,
raziskave menedžmenta in ekonomike turizma,
raziskave izobraževanja in usposabljanja v
turizmu,
− raziskave politike in načrtovanja turističnega
razvoja.

−
−
−
−
−
−

Slika 24: Možne delitve tržnih raziskav v turizmu glede na vsebino raziskovanja
Vir: Lastni
Za potrebe razvoja v turizmu ni dovolj, da raziskujemo le dejavnike na trgu. Turistično
podjetje je del širšega okolja, družbe, zato se v turizmu izvajajo tudi raziskave, ki se nanašajo
na: družbene trende, značilnosti naravnega okolja, globalne demografske značilnosti, mnenje
prebivalcev o turističnem razvoju destinacije, ugled oz. imidž podjetja oz. storitve ipd.
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Slika 25: Primeri tržnih raziskav, ki jih je opravila STO
Vir: http://www.slovenia.info/ (12. 9. 2010)

3.3.3

Potek tržne raziskave

Tržna raziskava poteka v petih korakih, ki jih prikazuje spodnja slika.
Opredelitev
problema in
ciljev

Načrtovanje
raziskave
Zbiranje
podatkov
Obdelava in
analiza
podatkov

Slika 26: Koraki raziskave trga
Vir: Lastni

Predstavitev
ugotovitev

1. Opredelitev problema in ciljev raziskave
Dobro opredeljen problem olajša pot k njegovi rešitvi, nas lahko napoti na ustrezne vire
podatkov, nam olajša izbor metod in pomeni prihranek denarja. Prepuščanje nejasno
opredeljenih problemov kasnejšim stopnjam lahko privede na koncu do ugotovitve, da smo
zaman vlagali sredstva in napore. Dobro opredeljen problem je tudi osnova za navedbo ciljev
raziskave.
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2. Načrtovanje raziskave
Načrtovanje tržne raziskave zajema:
−
−
−
−

izbor virov podatkov (primarni, sekundarni),
izbor metod in instrumentov zbiranja podatkov,
načrtovanje vzorca (v primeru anketiranja, kdo bo zajet v vzorec in kako, velikost vzorca),
organizacija raziskave, časovni načrt, načrt stroškov.

Metode raziskave trga
primarne raziskave –
raziskovanje na terenu (field research)

sekundarne raziskave –
raziskovanje za mizo (desk research)

namensko pridobivanje podatkov

uporabimo že zbrane podatke

enkratno
poizvedovanje
spraševanje –
anketiranje

stalno
poizvedovanje

uporaba
notranjih podatkov,
ki so v podjetju

uporaba
zunanjih podatkov

panelno
poizvedovanje

opazovanje

intervjuji,
diskusije, testi
poskus

Slika 27: Shematski prikaz metod raziskave trga
Vir: Grlica, 2006, 59
S pomočjo podatkov, pridobljenih iz primarnih virov, ugotavljamo in analiziramo:
−

−
−
−

mnenja in stališča (mnenje je tisto, kar nekdo o nečem misli ali verjame, stališče pa je še
korak dlje, je odziv na neko osebo, predmet, pojav, zasnovan na mišljenju; merimo
intenzivnost, in sicer z lestvicami);
motive (kaj je nekoga spodbudilo k določeni odločitvi, zakaj se nekdo obnaša na tak in ne
drugačen način);
poznavanje in informiranost v zvezi s predmetom preučevanja;
namere (podatke, ki nam govorijo o nameravanih oz. načrtovanih dejanjih in obnašanju).

Sekundarni zunanji viri tržnih raziskav so lahko statistični (npr. Statistični urad Republike
Slovenije, glejte http://www.stat.si), raziskave domačih turističnih institucij (npr. STO),
Ministrstva za gospodarstvo, turističnih združenj ipd., objavljene raziskave v strokovnih
revijah (npr. reviji Turizem) in na spletnih straneh marketinških agencij, ki se ukvarjajo z
in
raziskavami
trga
(glejte
npr.
http://www.gfkorange.si/
http://www.valicon.net/sl/valicon/aktualno/), in tudi poslovni imeniki (npr. Poslovni
informator Republike Slovenije – PIRS, glejte http://www.pirs.si) ter sejmi.
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Ena največjih napak pri raziskavi trga in potrošnika je prepričanje, da je
primarna raziskava (npr. anketiranje kot najbolj pogosta metoda) potrebna
vedno in takoj. Primarna raziskava je potrebna le v primeru, če informacij
ni možno dobiti po nobeni drugi poti. V primeru sekundarnih raziskav gre
v primerjavi s primarnimi za prihranek časa in denarja.

Slika 28: Primer raziskovalnega načrta
Vir: Konečnik in Žabkar, 2004, 36
3. Zbiranje podatkov
Ta del raziskave je najdražji in najbolj podvržen napakam. Možne napake pri anketiranju:
a) Napake pri poročanju o preteklih dogodkih zaradi pozabljanja. Priporoča se preučevanje
potrošnika v krajših časovnih razdobjih.
b) Motnje med anketirancem in anketarjem, ker:
− anketiranec podzavestno želi zadovoljiti anketarja in odgovarja tako, kot misli, da
anketar od njega pričakuje;
− želi narediti vtis in pri odgovorih pretirava;
− zavestno odgovarja drugače, ker nima zaupanja v anketarja oz. anketo.
Priporoča se pisna anketa oz. več zaporednih študij.
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c) Napake zaradi stila odgovarjanja, do katerih prihaja, ker:
− so anketiranci neodločni in dajejo več odgovorov, čeprav so zaprošeni samo za enega;
− so drugi nagnjeni k hvaljenju oz. kritiziranju;
− nekateri vedno odgovarjajo z da oz. z ne ipd.
č) Napake pri spraševanju o namerah kupovanja. Dobimo odgovore, za katere bi rekli, da
imajo visoko verjetnost realizacije, kasneje pa velikokrat namere niso realizirane.
Do napak pri odgovarjanju torej prihaja zato, ker vprašani zavestno odgovarja napačno ali pa
nehote da napačen odgovor (npr. pri napovedovanju prodaje). Zakaj anketiranec zavestno
napačno odgovarja? Zato, ker ni zmožen dati točnega odgovora (ne razume vprašanja,
vprašanje je dvoumno, se ne spomni, ne ve odgovora) ali pa ni pripravljen dati točnega
odgovora (zaradi pomanjkanja časa, ker škodi njegovemu ugledu, vprašanje posega v
zasebnost, želi ugajati). Spraševalci s svojo prisotnostjo ne smejo vplivati na vprašane.
4. Obdelava in analiza podatkov
Zberemo vprašalnike oz. druge pripomočke, s katerimi smo zbrali podatke, jih pregledamo in
izločimo tiste, ki vsebujejo očitne napake. V preostalih šifriramo odgovore ter jih ročno ali
računalniško obdelamo. Zbrani številčni podatki so praviloma zelo obsežni in jih moramo
zaradi boljše preglednosti ustrezno statistično »obdelati«. Podatke analiziramo z uporabo
ustreznih statističnih metod, kot so frekvenčne porazdelitve, srednje vrednosti, mere
razpršenosti, preverjanje hipotez. Več o tem ste spoznali pri predmetih Poslovna matematika s
statistiko ter Informatika.
5. Predstavitev ugotovitev
V sklepnem poročilu so običajno opisani cilji in izvedba raziskave, rezultati, sklepi in
priporočila. Poročilo mora biti čim bolj jasno in kratko. Odlična raziskava včasih ni cenjena
prav zaradi slabo napisanega poročila (preveč podatkov, preveč strokovno). Raziskovalec se
mora zavedati, da je stoodstotna natančnost nedosegljiv cilj. Dobro poročilo bo zato odkrilo
tudi pomanjkljivosti opravljenega dela, da bi tako preprečili napačno razlago rezultatov
raziskave. Občinstvu je potrebno dati vedeti, v kolikšni meri so rezultati raziskave veljavni in
zanesljivi. Raziskava ima uporabno vrednost, če zmanjša negotovost vodstva v zvezi s
prihodnjimi poslovnimi odločitvami!

GfK Slovenija

Slika 29: Marketinške agencije za raziskavo trga
Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)
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3.4

FAZE OBLIKOVANJA NOVEGA PROIZVODA IN TEŽAVE

»Pojem nov proizvod ima več dimenzij. Proizvod je lahko nov z vidika podjetja, lahko je nov
z vidika trga (izum) ali pa je modificiran (spremenjen) in ima zato novo vrednost za kupca.
Proces razvoja novega proizvoda gre skozi številne stopnje.
1.

Iskanje in zbiranje idej

Izven podjetja so lahko vir:
−
−
−
−
−

gosti, turisti,
konkurenca (izboljšava slabosti konkurenčnih turističnih produktov),
posredniki – turistične agencije,
domači in mednarodni sejmi (glejte http://www.slovenia.info/si/Sejmi–in–
borze.htm?ppg_sejmi=0&lng=1),
raziskovalni inštituti, strokovna literatura in publikacije, svetovalci, nagrajeni uspešni
podjetniki in podjetja, primeri dobrih praks ipd.

V podjetju lahko ideje iščemo v trženju oz. prodaji (prodajno osebje je zaradi stika s kupci
pomemben vir informacij o njihovih potrebah in željah) in tudi pri zaposlenih, ki izvajajo
turistično storitev.
2.

Ocenjevanje idej

Komisijo naj bi sestavljali sodelavci različnih oddelkov. Za vsako idejo je potrebno preučiti
tehnično izvedljivost, potrebna investicijska vlaganja, stroške in dobičkonosnost. Zavedati se
moramo, da vedno delujejo tudi sile, ki se borijo proti novim idejam. Tako bo stavek: »Imam
čudovito idejo!« trčil ob: »Ni prava.«, »To smo že poskusili.«, »To ni pravi čas.«, »To je
nemogoče.«, »Tako se ne lotevamo stvari.«, »Brez tega nam je šlo zelo v redu.«, »Preveč bo
stalo.«, »Bolje, da se o tem pogovorimo na naslednjem sestanku.«
3.

Poslovno-tržna analiza

Ugotoviti je potrebno, kakšne so tržne možnosti za proizvod oz.:
− ali bo obseg prodaje dovolj velik, da bo prinesel zadovoljiv prihodek – napoved bodoče
prodaje (raziskava trga o potrebah, željah in dejavnostih konkurence);
− napoved pričakovanih stroškov in dobička;
− po kakšnih pogojih bo nov proizvod mogoče prodajati (ustrezen marketinški splet,
potrebne marketinške aktivnosti).
4.

Razvijanje

Ta stopnja naj bi ugotovila, kako idejo tudi dejansko uresničiti. Ali lahko uporabimo obstoječi
proces? Bodo potrebne nove naložbe? Kakšne? Ali imamo sredstva za potrebna vlaganja?
5.

Tržno testiranje

Poskušamo ugotoviti pomanjkljivosti, ki smo jih morda spregledali. Zbiramo podatke, kot so:
mnenja potrošnikov o proizvodu samem, prodajni ceni, uspešnosti promocijskih akcij,
učinkovitosti prodajnih poti ipd. Tržno testiranje se izvaja na vzorcu. Rezultati tržnega
testiranja so osnova za odločitev, ali bomo proizvod uvedli na trg ali ne.
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6.

Množična prodaja

Težave pri razvoju novih izdelkov se zrcalijo v naslednjih številkah: 17 % izdelkov je
uspešnih takoj, 2/3 novih izdelkov s trga izgine po enem letu, 60 % jih je neuspešnih zaradi
napačnega koncepta, 40 % zaradi napak pri uvajanju na trg.
Večina podjetij se preveč ozira na tekmece in premalo na potrebe kupcev. Podjetja
stopnjo inovativnosti pogosto precenjujejo. Majhno prednost, ki jo ima izdelek pred izdelki
tekmecev, kupci redko opazijo. Kar pri 53 % novih izdelkov inovacije skoraj ne opazijo.
Dodaten razlog za neuspeh je napačno razmerje med ceno in kakovostjo izdelka ali
storitve. Približno 58 % izdelkov preveč obljublja. Previsoka cena zbuja pričakovanja, ki jih
izdelek potem ne izpolni. Na drugi strani kupci prepoceni izdelku že od vsega začetka ne
pripisujejo inovativnosti, ki jo dejansko ima. Tudi premalo sredstev, namenjenih promociji,
je lahko usodnega pomena za uspeh. Podjetjem dobrih idej sicer ne primanjkuje. Nekaj
drugega pa je te ideje hitro spremeniti v izdelke, zrele za trg. Zahteve potrošnikov se hitro
spreminjajo, podjetja pa se ne morejo organizirati tako, da bi hitreje spreminjala ideje v
izdelke« (Grlica, 2006, 160–163).

Izziv 3.2 Predstavite 3 primere (dobre prakse) razvoja novih turističnih
proizvodov v Sloveniji. Zakaj menite, da gre za nove proizvode in zakaj ste izbrali prav te
primere? Opomba: lahko si pomagate z dobrimi primeri, ki ste jih spoznali pri predmetu
Poslovanje v turizmu, ne smete pa jih ponavljati.
Izziv 3.3 Predstavljajte si, da ste zaposleni v turistični agenciji, ki je specializirana in ima v
svoji ponudbi predvsem izlete (tudi maturantske in absolventske) in počitnice za mlade.
Bodite inovativni in oblikujte pavšalni turistični proizvod za mlade, za katerega menite, da
bi bil na trgu novost – nihče ga še ne ponuja in bi bil resnično zanimiv za mlade.
Izziv 3.4 Ste neposredni ponudnik turističnih storitev oz. proizvodov (npr. hotelir, lastnik
kampa, gostinec, lastnik nočnega kluba ali igralnice, prevoznik, direktor tematskega parka,
muzeja …). Razmislite, kdo in kakšni so vaši obstoječi in potencialni turisti oz. gosti in zanje
oblikujte nov turistični proizvod.
Izziv 3.5 Predstavite vse načine iskanja po Poslovnem informatorju Republike Slovenije –
PIRS (http://www.pirs.si/) in poiščite vse turistične agencije v Celju (mestu Celje, brez
okolice oz. okoliških krajev). Koliko jih je? Kateri način iskanja ste uporabili?
Izziv 3.6 Postavljeni ste pred nalogo, da izvedete raziskavo trga, in sicer v sodelovanju z
eno od marketinških agencij. Raziskava je zelo pomembna, kajti na temelju njenih
rezultatov bo vodstvo podjetja sprejelo pomembne poslovne odločitve.
Katero od marketinških agencij bi izbrali? Ne samo, da je raziskava pomembna za
prihodnost podjetja, raziskava bo tudi precej draga, zato je v vašem interesu, da izberete
dobrega izvajalca oz. agencijo, kar od vas pričakujejo tudi vaši šefi. Predno se lotite
iskanja, pripravite seznam kriterijev, na temelju katerih boste presodili, da je neko podjetje
dobro. Svojo odločitev o izbiri boste namreč morali utemeljiti – vaši nadrejeni bodo seveda
želeli vedeti, zakaj ste izbrali prav to podjetje. Opomba: izbrana agencija ne sme biti katera
izmed predstavljenih na sliki 29.
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Izziv 3.7 Pripravite načrt raziskave zaradi razvoja (oblikovanja) novega
turističnega proizvoda iz izziva 3.3 ali 3.4 in uvajanja le-tega na trg. Da boste lahko
definirali problem in cilje (kar je prva točka načrta tržne raziskave), najprej razmislite, česa
vsega ne veste, kakšna vprašanja se vam zastavljajo ob razvijanju in dajanju novosti na trg.
Raziskavo boste naredili prav zato, da boste tako dobili odgovore, ki jih potrebujete.

Naslednji izzivi vam bodo v pomoč pri oblikovanju vaših lastnih turističnih proizvodov.
Spomnite se, da lahko turistični proizvod poleg ponudnika in turistične agencije oblikujejo
tudi turisti sami. Za to boste potrebovali seznam »Zanimivi spletni naslovi«, ki ga najdete na
spletni strani http://www.sendspace.com/file/osxt1p.

Izziv 3.8 Za to pomlad in jesen s partnerjem oz. najboljšim prijateljem ali
prijateljico načrtujete ogled dveh evropskih mest, in sicer Barcelone in Amsterdama. V
Barcelono želite odpotovati med 1. in 15. avgustom, v Amsterdam pa med 15. in 25.
septembrom. Poiščite ugodno povratno letalsko vozovnico in namestitev. V obeh primerih bi
v mestu prenočili trikrat. Pripravite kalkulacijo – koliko bi vas okvirno stal obisk posamezne
prestolnice.
Upoštevajte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

odhode z bližnjih letališč (Brnik, Graz, Dunaj, Zagreb, Trst, Benetke);
da prevoz lahko iščete na spletnih straneh nizkocenovnih letalskih prevoznikov ali na
spletnih straneh »borz«;
da večina nizkocenovnih letalskih družb zaračuna prtljago;
ure odhodov in prihodov oz. ure letov, da boste čas izkoristili čim bolje;
da boste v Barceloni spali v mladinskem hotelu (youth hostel), v Amsterdamu pa v
hotelu;
da lahko iščete tudi pavšalni paket na straneh turističnih agencij (»last minute strani«);
lokacijo hostla oz. hotela, ki naj bo čim bližje dogajanju, in da poleg nočitve želite tudi
zajtrk;
ocene oz. kritike gostov, ki so v hostlu oz. hotelu že bivali, oglejte si fotografije (spletno
stran) izbranega namestitvenega objekta;
da se je do letališča, od koder boste poleteli, potrebno nekako pripeljati in da od
letališča v Barceloni/Amsterdamu do hostla oz. hotela prav tako potrebujete prevoz –
poiščite ugoden prevoz in stroške vključite v kalkulacijo;
da imate na razpolago le 350 EUR (za vse, ne le za prevoz in namestitev).

Za eno od mest pripravite seznam 5 turističnih znamenitosti, ki si jih boste ogledali in
preverite, kakšne so vstopnine. Razmislite, kako se boste prevažali po mestu, kje se boste
prehranjevali. Ali obstaja kakšna možnost popustov?
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Izziv 3.9 Letošnje poletje boste v dvoje preživeli na grškem otoku Krf. Iščete
najugodnejšo ponudbo – pavšalni turistični proizvod. Vaš dopust bo trajal teden dni, in sicer
v času med 10. 7. in 20. 8. Za prevoz in namestitev (oz. za znesek, ki ga boste poravnali v
turistični agenciji ali plačali ponudniku na spletu) imate na razpolago maksimalno 650
EUR. Upoštevajte:
−
−
−

da mora imeti hotel vsaj 3*, dobre ocene oz. kritike, biti blizu dogajanja in lepih plaž;
ponudba mora vsebovati vsaj polpenzion;
ponudbe na domačih in tujih last minute straneh in v prejšnjem izzivu omenjena
letališča.

Poiščite še nekaj mnenj o destinaciji na forumih in dva novejša članka o navedeni
destinacijo.
Izziv 3.10 V mislih imate še eno možnost glede preživljanja poletnega dopusta, in sicer
dopustovanje v daljnih krajih. Poiščite najbolj ugodni povratni letalski vozovnici za mesto
Miami na Floridi (ZDA). Upoštevajte:
−
−
−
−
−
−
−

čas dopusta med 10. 7. in 20. 8. 2010, med datumom odhoda in prihoda pa 14–17 dni;
odhodno letališče Trst, Benetke, Dunaj, München;
da z razdaljo atraktivnost letališča pada, saj naraščajo stroški prevoza do letališča;
razred: ekonomski;
ure letov (zgodnji odhodni let in pozen prihodni let nazaj domov);
število presedanj in dolžino čakanja na povezovalni let ter posledično skupni čas
trajanja leta;
najvišja dovoljena cena je 750 EUR (v obe smeri).

Na spletni strani http://www.airlinequality.com/index.htm preverite, koliko zvezdic imajo
vaše letalske družbe, saj si zagotovo ne želite poleta z nezanesljivo oz. slabo letalsko družbo.

3.5

UVAJANJE NOVEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA NA TRG

Oblikovani turistični proizvod je lahko še tako dober, toda če obstoječi in potenciali porabniki
zanj ne bodo vedeli, ga podjetje ne bo uspešno tržilo. Uspešna turistična podjetja se danes ne
sprašujejo, ali komunicirati s trgom ali ne, temveč koliko denarja porabiti za komuniciranje
(promocijo) ter kako predvideni denar najučinkoviteje razporediti med instrumenti
komuniciranja oz. promocijskega spleta. V splošnem želimo s komuniciranjem turista bodisi
seznaniti o obstoju našega proizvoda oz. destinacije, vplivati na njegov odnos do proizvoda
oz. destinacije ali ga pripraviti do rezervacije in nakupa.
Ustrezna komunikacija v turizmu pa ne sme biti usmerjena zgolj na ciljne segmente – turiste,
temveč tudi na ostale interesne skupine oz. javnosti v turizmu, med katerimi bi veljalo
izpostaviti predvsem lokalno prebivalstvo (Konečnik, 2007, 90).
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Proces, faze načrtovanja promocije so:
določitev ciljne skupine – komu je promocija namenjena,
opredelitev ciljev promocije,
oblikovanje sporočila,
izbor medijev v primeru oglaševanja (ob upoštevanju prednosti in slabosti) oz. primerov
promocije,
− določitev promocijskega proračuna,
− merjenje rezultatov promocije.
−
−
−
−

POSPEŠEVANJE

OGLAŠEVANJE

PRODAJE
DIREKTNI
MARKETING
ODNOSI Z JAVNOSTMI

OSEBNA PRODAJA

Slika 30: Instrumenti tržnega komuniciranja oz. promocijski splet
Vir: Lastni

3.5.1

Oglaševanje

Oglaševanje (ekonomska propaganda) je plačana oblika neosebne predstavitve in promocije
turističnih proizvodov in destinacij. Naročniki oglasov v turizmu niso le turistična podjetja,
temveč tudi nacionalne turistične organizacije, vladne organizacije in ostali. Oglaševanje v
turizmu je tisto orodje tržnega komuniciranja, s pomočjo katerega želijo naročniki največkrat
vplivati na čustva obstoječih in potencialnih turistov.
Oglasna sporočila imajo tako največkrat namen posredovanja tistih značilnosti, občutkov in
doživetij, s pomočjo katerih si bodo turisti ustvarili želene podobe o proizvodih in
destinacijah. Zaradi tega ni presenetljivo, da gre v tovrstnih oglasih za posredovanje všečnih
(lahko bi rekli celo idealiziranih) podob turističnih proizvodov in destinacij. V kolikor je
posredovanje tovrstnih sporočil dejanski odraz ponujenega proizvoda in destinacije, je takšno
oglaševanje zaželeno.
Posredovanje neresničnih sporočil, ki pri porabnikih ustvarja previsoka in
nerealna pričakovanja, z vidika dolgoročnega obstoja in uspeha podjetja
in destinacije ni priporočljivo (Konečnik, 2007, 91).
Imate tudi vi občutek, da so v katalogih turističnih agencij vedno
predstavljene najlepše hotelske sobe in so vsi hoteli videti čudoviti?
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Podjetje, ki se odloči za oglaševanje, mora odgovoriti na 5 osnovnih vprašanj oz. sprejeti
sledeče odločitve:
− kaj oglaševati,
− kako oglaševati (kakšno naj bo sporočilo),
− s čim oglaševati (kateri medij uporabiti: TV, radio, tisk, internet, kino, jumbo plakate,
prospekte/kataloge/brošure, embalažo …),
− kdaj, kako dolgo, kako intenzivno oglaševati,
− za koliko denarja.

Izziv 3.11 Na spletnem portalu Youtube si lahko ogledate nekaj dobrih TVoglasov, s katerimi naročniki promovirajo svoje destinacije: Slovenijo, Hrvaško, Črno goro,
Istanbul (Turčija) in Indijo.
−
−
−
−
−
−
−
−

3.5.2

http://www.youtube.com/watch?v=kZBfcMp9MWE&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=pMjTiNCYH6A,
http://www.youtube.com/watch?v=is2i78fpvOY&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=VTgGs56SKu0,
http://www.youtube.com/watch?v=OMCI4_YWnUo&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=ig17x6O8TjM&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=uS21bFV7Kuk,
http://www.youtube.com/watch?v=rNWeBVBqo2c&p=9ABF432CD8D6236F&index=4
6&playnext=1.

Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje zajema vse ukrepe, ki jih uporablja podjetje za spodbujanje kupcev k
nakupu in s tem za povečanje prodaje in dobička, pri čemer je pomembno izbrati ustrezno
obliko pospeševanja za posamezne skupine kupcev.

Slika 31: Primeri orodij pospeševanja prodaje v turizmu
Vir: Konečnik, 2007, 95
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Glavni namen pospeševanja prodaje je stimulirati takojšen odziv in spodbuditi porabnike za
nakup. Pospeševanje prodaje se pogosto kombinira z ostalimi instrumenti tržnega
komuniciranja. Zelo uporabno je pri predstavitvi novih izdelkov. Učinki pospeševanja prodaje
so hitrejši, vidnejši in bolj merljivi, zato je trend naraščanja pospeševanja prodaje. V svetu
naraščajo izdatki za pospeševanje prodaje po večji stopnji kot izdatki za oglaševanje.

Slika 32: Povabilo na prireditev
Vir: Kobilarna Lipica, 2010, 1

Primer 3.1
Borza ITB Berlin in cenovno ugodna ponudba za Dubaj
»Turistična borza ITB (Internationale Tourismus Börse) Berlin je največja turistična borza
na svetu, ki je v letu 2010 potekala že 44. zapored. Borza je pomembno mednarodno stičišče
turistične ponudbe in povpraševanja z vsega sveta. Po velikosti in pomembnosti je v samem
vrhu
svetovnih
borz
in
sejmov«
(http://www.djslovenija.si/si/657/novice/zanimivo.html?o=c096928b757f8684cce89696d0d2b9a5b690a3ab9
8bec6a58890e06b798754556a6684ab6456989e6b7878466379, 12. 9. 2010).
Na letošnji borzi je emirat Dubaj predstavil posebno cenovno ugodno ponudbo. Z akcijo
»Kids go free« je želel privabiti družine z otroki, mlajšimi od 16 let (Lesjak Klapš, 2010, 34).
Več o turistični borzi ITB Berlin in posebni ponudbi turističnih ponudnikov v Dubaju lahko
preberete v prilogi 1 na koncu gradiva.
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3.5.3

Direktni marketing

Direktni marketing oz. neposredno trženje pomeni vzpostavljanje neposrednega stika z
neznanim turistom. Naročila se pridobivajo neposredno od njih. Direktni marketing zajema tri
stopnje: začetno oglaševanje na trgu anonimnih kupcev, segmentacijo trga anonimnih kupcev,
nadaljnje neposredno komuniciranje z znanimi kupci. Podjetje skuša dobiti bolj natančne
informacije o dejanskih in potencialnih kupcih z anketnimi listi, s telefonskimi klici, s
tiskanimi oglasi, katerim so priloženi kupončki za odgovore ipd. Za izvajanje direktnega
marketinga podjetja potrebujejo baze podatkov o potencialnih kupcih.
Orodja, primeri direktnega marketinga v turizmu so: prodaja preko telefona (klicni centri
oz. brezplačne številke), interneta, trženje po pošti (pošiljanje promocijskega materiala po
pošti kot (ne)naslovljeno pošto), tiskani oglasi s priloženimi kuponi in prijavami ipd.
Eden največjih organizatorjev potovanj v Evropi, podjetje Thomas Cook, ima svoj lastni
televizijski kanal Thomas Cook TV. Ali veste, da prodaja letalskih vozovnic preko spleta že
presega klasično prodajo? Podatek ne preseneča. V dejavnostih, ki so intenzivno vključene v
globalno poslovanje in trženje, je uporaba spletnih strani kot komunikacijskega in tržnega
orodja nepogrešljiva. Potovalne agencije in turistične organizacije se v veliki meri štejejo med
te dejavnosti. Zato je v tej industriji uporaba interneta med najbolj pogosto uporabljenimi
komunikacijsko-tržnimi kanali.

Slika 33: Primer pospeševanja prodaje preko pošte in spleta
Vir: Lastni

Glavna prednost direktnega marketinga za turista je v tem, da lahko o ponudbi v miru
razmišlja v domačem okolju. Pomanjkljivost je, da lahko pri turistih vzbudi vtis vsiljivosti in
nezaželene reakcije. Tako je npr. pri elektronski pošti že naslov pošte odločilen, ali bo
naslovnik odprl sporočilo ali ne.
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3.5.4

Osebna prodaja

Ker turisti kupujejo predvsem storitve in doživetja, je stikov med njimi in izvajalci zelo
veliko. Prav zaradi tega je pomen kakovostnega kadra v turizmu izjemno velik.
Profesionalen, a pristen odnos zaposlenih v turizmu je eden ključnih dejavnikov turistovega
zadovoljstva. Izpostavljeni poklici so predvsem turistični vodiči, animatorji, receptorji,
strežno osebje, zaposleni v turistični agenciji, vozniki itd.

3.5.5

Odnosi z javnostmi – P&R

Namen odnosov z javnostmi je oblikovanje in ohranjanje pozitivnega mnenja o podjetju.
Za ponudnike turističnih proizvodov predstavljajo javnosti: obstoječi in potencialni turisti,
zaposleni, dobavitelji, konkurenti, lokalna skupnost oz. njeni prebivalci, vladni organi, mediji,
mnenjski voditelji ipd.
Primeri najbolj pogostih orodij so: TV-oddaje (npr. Na lepše, ki jo predvaja TV SLO),
sporočila za javnost, novinarske konference (npr. ob otvoritvi novega oz. prenovljenega
hotela –
glejte
http://www.primorska.info/novice/1294/luksuz_kempinski_palace_bo_kmalu_odprl_svoja_vr
ata), dnevi odprtih vrat, sponzorstva, sprejemi in ostali dogodki (eventi), umeščanje
proizvodov in destinacij v filme, knjige, informativna in študijska potovanja za predstavnike
agencij in medijev. Eno zelo pogostih orodij odnosov z javnostmi je publiciteta. To je
neplačana oblika predstavljanja podjetja oz. njegovih storitev in destinacije v množičnih
medijih. Turizem je sam po sebi zanimiva dejavnost in to je razlog, da je zanimiv za medijsko
poročanje.
Uspešni odnosi z javnostmi se gradijo dolgoročno, pri čemer mora
podjetje pokazati, da je verodostojno in vredno zaupanja. V zadnjem
desetletju prihaja v odnosih z javnostmi čedalje bolj v ospredje družbena
odgovornost podjetij.

Izziv 3.12 Na spletu poiščite po 2 dobra primera s področja turizma za vsakega
od instrumentov promocijskega spleta: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z
javnostmi, osebna prodaja in direktni marketing. Še posebej zaželeno je, da najdete primere
promocije ob uvajanju novega turističnega proizvoda na trg. Uporabite tudi iskalnik slik
Google in http://www.youtube.com/.
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Izziv 3.13 Obiščite 5 turističnih agencij in analizirajte njihov promocijski
material za letošnje leto.
−
−
−
−

Kaj zajema promocijski material oz. v kakšni obliki je (ponudbe na enem listu, zgibanke,
prospekti, katalogi …)?
Koliko različnih katalogov so pripravili za letos?
Pozanimajte se o novostih, ki so jih letos uvrstili v svojo ponudbo.
Naredite primerjavo med promocijskim materialom vseh 5 agencij. Uporabite
primerjalno tabelo.

Da ne boste razočarani nad odzivom predstavnikov turističnih agencij, se na obisk
pripravite. Oglejte si njihovo spletno stran. Morda boste kakšen odgovor našli že tam. Ob
prihodu se jasno predstavite kot študentje zaključnega letnika smeri (modula) Turizem in
povejte, iz katere šole prihajate. Pojasnite, zakaj ste prišli in kako pomembno je to za vas.
Prosite jih za 10 minut njihovega časa.
Izziv 3.14 Na spletu poiščite informacije in predstavite sejem Turizem in prosti čas, ki vsako
leto poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kako dolgo traja? Kakšna je vsebina
sejma oz. kdo vse na sejmu predstavlja svojo ponudbo? Kakšno je število razstavljalcev? V
kolikor ste sejem že obiskali, podajte osebni komentar, vtis? Kaj bi pohvalili, pograjali? Se
vam je zdelo kaj posebej zanimivo?
Izziv 3.15 Pripravite načrt promocije ob uvedbi izbranega novega proizvoda na trg.
Poudarek dajte oblikovanju promocijskega spleta – izbiri instrumentov tržnega
komuniciranja. Svojo odločitev za izbrani(e) način(e) utemeljite. Pred tem pa dobro
razmislite, komu je namenjena promocija, kdo so vaši ciljni kupci in katere oblike promocije
bi bile zanje primerne (npr. odprtja lokala za mlade verjetno ne boste oglaševali na radiu
Ognjišče ali ga predstavili na sejmu Turizem in prosti čas …). Da boste lahko določili
okvirni proračun promocije, na spletu preverite cene.

3.6

POZICIONIRANJE NA TRGU

Pozicioniranje je nekaj, kar narediš v mislih morebitnega kupca. To pomeni, da izdelek oz.
storitev pozicioniraš v mislih kupca. Pozicioniranje je postopek oblikovanja izdelka oz.
storitve podjetja, ki v zavesti ciljnega trga zavzema poseben položaj v primerjavi z izdelki oz.
storitvami konkurenčnih podjetij. Postopek pozicioniranja v turizmu bi lahko opredelili kot
sposobnost vplivanja na predstave turistov v zvezi s ponudbo podjetja oz. destinacije, s
ciljem, da bi ji turisti dali prednost pred konkurenčno ponudbo.

3.6.1

Diferenciacija – razlikovanje

Pozicioniranje je uspešno, če je podjetju oz. destinaciji uspelo oblikovati želeno podobo v
očeh porabnikov oz. turistov, ki se pomembno razlikuje od podobe konkurenčnih podjetij oz.
destinacij.
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Zagotavljanje želene pozicije je mogoče le v primerih, ko je podjetje/destinacija opredelilo/a
svojo konkurenčno prednost/razliko, ki mu/ji zagotavlja zadovoljevanje potreb in želja
ciljnega trga na edinstven način.
Osnova za diferenciacijo so lahko:
− lastnosti proizvoda oz. destinacije (npr. tradicija, velikost oz. majhnost, dizajn notranje
opreme, številne znamenitosti …);
− koristi za turista (npr. bližina, varnost, točnost …);
− storitve (kakovost storitve, poznavanje gostov po imenu, njihovih navad …);
− vrsta ciljnih potrošnikov (izdelek oz. destinacija namenjena točno določenemu krogu
turistov);
− zaposleni (izredno kakovosten kader – poznavanje tujih jezikov, nagrajeni kuharji in
barmani, komunikativnost, prijaznost, vljudnost, ustrežljivost);
− lokacija (bližina turističnih znamenitosti, lepih plaž, zabave, letališča);
− prednosti pred konkurenco (npr. izpostavimo, da imamo nekaj, česar konkurenca nima oz.
da smo v nečem boljši – npr. boljša založenost z muzejskimi eksponati);
− vrsta turističnega proizvoda (smo vodilni v določeni vrsti turističnih proizvodov – npr.
hiša eksperimentov ni le zabavišče);
− kakovost in cene (visoka kakovost za ta cenovni razred oz. odlično razmerje med
kakovostjo in ceno);
− blagovna znamka (ponašamo se s priznano blagovno znamko);
− ugled.
Postavlja pa se vprašanje, koliko prednosti oz. razlik poudarjati, izpostavljati. Dovolj je
poudariti eno, vendar mora biti pomembna in nekaj posebnega v očeh kupca, ne le v
naših ocenah. Razlike morajo ustrezati naslednjim kriterijem oz. morajo biti:
−
−
−
−
−
−
−

pomembne z vidika dovolj velikega števila turistov;
dovolj opazne in prepoznavne;
nadpovprečne (superioren način doseganja izbrane prednosti oz. razlike);
cenovno dosegljive ciljnemu turistu;
težko posnemljive s strani konkurence;
sporočljive (lahko jih brez težav sporočimo ciljnemu trgu),
dobičkonosne za ponudnika.

Podjetja čedalje bolj poudarjajo naslednje razlike: prijaznost do okolja in družbeno
odgovornost, nižjo ceno od primerljivih konkurenčnih ponudb, visoko kakovost, dodano
vrednost ter jamstvo zadovoljstva (Grlica, 2006, 128–129).

Primer 3.2
Mladinski hotel Celica
»Mladinski hotel Celica, ki domuje na Metelkovi v Ljubljani, je po izboru popotniške biblije
Lonely Planet postal naj hostel na svetu« (Grlica, 2006, 120). Za več informacij glejte prilogo
1.
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Slika 34: Zunanjost mladinskega hotela Celica
Vir: http://www.souhostel.com/si/hostel/index.html (12. 9. 2010)

Hoteli Catalonia Royal Bavaro, Pinewood Village Beach Resort&Spa, Hilton Naples
Vsak od hotelov, ki so navedeni v naslovu, je nekaj posebnega. V prilogi 1 lahko preberete,
komu je namenjen hotel v Dominikanski republiki, v čem se kenijski hotel razlikuje od
številčnih konkurenčnih hotelov in kako poskrbijo za svoje goste v Hiltonu na Floridi.

Slika 35: Tabla dobrodošlice na dan prihoda v kenijskem hotelu
Vir: Lastni

Primer 3.3
Diferenciacija po grško
»Za Grke je poletni čas tisti, v katerem morajo zaslužiti dovolj, da lahko preživijo zimo.
Lastniki restavracij ali lokalov se morajo zato zelo potruditi, da privabijo dovolj kupcev.
Izjemno iznajdljivost so pokazali tudi prebivalci mesta Lindos na otoku Rodos in turistom
ponudili svojevrstno taksi službo« (Grlica, 2006, 130–131).
Več o gršem dojemanju diferenciacije preberite v prilogi 1.
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Izziv 3.16 Na spletu poiščite 5 domačih ali tujih primerov turističnih
proizvodov oz. destinacij, ki so v nečem edinstveni(e), imajo konkurenčno prednost, se
bistveno razlikujejo od konkurence. Vsak primer mora predstavljati drugačno razliko.
Opredelite jo.
Izziv 3.17 V čem bi se lahko vaš izbrani turistični proizvod (uporabljen pri prvem in četrtem
izzivu) bistveno razlikoval od konkurenčnih? Utemeljite svoj odgovor.

3.6.2

Inovativnost

Biti drugačen, presenečati, biti ustvarjalnejši od tekmecev, uvajati na trg sveže in drugačne
izdelke, udejanjati izvirne zamisli … vse to je inovativnost. Inovacijska podjetja se odlikujejo
po določenih odločilnih sposobnostih: imajo globoko razumevanje za potrebe kupcev, znajo
obstoječe izdelke razvijati naprej, jih spreminjati na bolje, pri kupcih spodbujajo nove želje,
ne nazadnje, ustvarjalnost vgradijo v svojo kulturo ter ideje zaposlenih nagrajujejo. V večini
podjetij ne primanjkuje novih zamisli. Problem je v tem, da v večini podjetij nimajo strategije
in ne sistema za spreminjanje najboljših zamisli v prihodek. Odločitev za inovativnost je v
rokah vodstva!
Preprosto opazovanje, raziskave in statistika kažejo, da inovativnost in trženje nista zelo
pomembni poslovni funkciji v slovenskih podjetjih. Le 22–25 % podjetij je inovativnih.
Med velikimi je takšnih 55 % (povprečje EU 77 %), med srednjimi 28 %, med malimi 13 %.
V proizvodnem sektorju je inovativnih 22 % srednjih in malih podjetij, v storitvenem manj
kot 13 %.
Brez inovativnosti in uspešnih podjetij ni ekonomskega razvoja družbe.
Inoviraj ali umri! Brez nenehnega ustvarjanja inovativnih izdelkov in
dejavnosti so podjetja obsojena na propad. Inovativnost ni nekaj, kar bi
bilo zaželeno, ampak je nujnost za preživetje in razvoj.
Inovacije so ključni dejavnik gospodarskega razvoja in uspeha vsake
panoge in turizem pri tem ni izjema – prav nasprotno. Ravno na
področju turizma je med posameznimi turističnimi destinacijami, ki
tekmujejo na globalnem trgu, vse težje najti tisto razlikovalno prednost, ki bi hkrati pomenila
edinstveno diferenciacijo do drugih ponudnikov. Inovacije v produktih in ponudbi zaradi
svoje edinstvenosti lahko pomenijo odločilno razlikovalno prednost.
Trženje države, destinacije ali ponudnika je lažje, če ponujamo nekaj nenavadnega,
unikatnega. Nenavadnost povzroči, da ljudje zastrižejo z ušesi. Če česa takšnega ne najdemo
v svoji turistični okolici, to nenavadnost ustvarimo sami. Kako? Z inovativnimi turističnimi
pristopi, ki lahko s svojo unikatnostjo bistveno olajšajo tekmo s konkurenti po celem svetu.
Malo nas je, zaupana nam je majhna, a zelo raznolika deželica, ki je sama po sebi zanimiva že
zaradi tako zgoščene raznovrstnosti na majhno površinsko enoto. Pa vendar velja še nekaj:
praktično vse, kar ponujamo, lahko turisti doživijo tudi drugje. In sedaj? Za začetek se lahko
pomirimo, da se s tem problemom ukvarjajo tudi povsod drugje po svetu.
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Malo je srečnežev, ki lahko ponosno razkazujejo kotičke narave ali sadove dela človeških rok,
ki jim ni para na svetu. Vsi ostali pa – ali posnemajo drug drugega ali inovirajo.

Izziv 3.18 Na kratko v nekaj stavkih orišite vsakega od projektov, ki jih
predstavlja slika 36 spodaj. Informacije boste našli na http://www.slovenia.info/ (poslovne
strani) oz. http://www.btps.si/. Poiščite podatke in predstavite finaliste ter zmagovalce
zadnjega leta. Razglasitev zmagovalcev je v mesecu decembru na vsakoletnem Slovenskem
turističnem forumu.

Slika 36: Projekti za spodbujanje inovativnosti v slovenskem turizmu
Vir: http://www.btps.si/ (1. 9. 2010)

3.6.3

Blagovna znamka in ugled – imidž

Blagovna znamka je ime, izraz, znak, simbol, slika ali kombinacija teh elementov. Njen
namen je identificirati proizvod oz. storitev na trgu in ga oz. jo ločiti od istovrstnih
konkurenčnih proizvodov oz. storitev.
Najpomembnejši
element
blagovne
znamke v turizmu je
ime. To naj bi bilo:
domiselno, enostavno
izgovorljivo in lahko
zapomljivo.
Nadalje
mora ime spodbuditi
zanimanje in pozitivno
delovati na zaznavanje
turistov.
Slika 37: Primeri znanih
blagovnih znamk na
področju turizma
Vir:
http://www.google.si/im
ghp?hl=sl&tab=wi
(7. 9. 2010)
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Slika 38: Blagovna znamka slovenskega turizma
Vir: http://www.slovenia.info/ (7. 9. 2010)
Blagovna znamka lastniku oz. ponudniku in tudi turistu omogoča številne prednosti in
koristi. Blagovna znamka je za ponudnika – podjetje premoženje. V očeh turistov so
blagovne znamke izjemno pomembne, saj so turistični proizvodi neotipljivi. Turistom
zmanjšujejo tveganje ob nakupu in rezervaciji turističnih proizvodov.
Blagovne znamke destinacij niso pravno zaščitene, ker gre največkrat za geografska imena.
Logotip je sestavni del blagovne znamke. S pojmom blagovna znamka je povezan tudi
pojem celostna grafična podoba (CGP). CGP podjetja se pojavlja kot stalnica na skoraj
vseh oblikah njegovega tržnega komuniciranja. CGP odraža identiteto podjetja s pomočjo
vizualnih simbolov. Turistične storitve zaradi svoje neotipljivosti ne dajejo dovolj vizualnih
osnov, zato je potrebno odkriti tiste bistvene elemente, ki izražajo »osebnost« turističnega
podjetja (destinacije), in jih spremeniti v vidne simbole. CGP zajema ime podjetja oz.
blagovne znamke, logotip podjetja oz. blagovne znamke, slogan, tudi črkopis (sistem črk) in
tipografijo (oblikovanje besedila). CGP oblikujejo grafični oblikovalci s pomočjo informacij
in nasvetov psihologov, komunikologov, sociologov in menedžerjev (Brezovec in Nemec
Rudež, 2009, 125).
Ugled, imidž in prestiž so pojmi, ki so prav tako tesno povezani s pojmom blagovne
znamke. Blagovna znamka sproža sklop predstav o obliki, vsebini in kakovosti v zavesti
turista in na ta način oblikuje imidž.
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Tabela 5: Slogani in logotipi destinacij
Država

Slogan

Slovenija

I feel Slovenia

Hrvaška

The Mediterreanean as it once was

Črna gora

Logotip

Wild Beauty

Španija

Smile! You are in Spain

Turčija

Turkey welcomes you

Indija

Incredible India

Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)

Izziv 3.19 Navedite 5 primerov domačih in 5 primerov tujih, nam vsem znanih,
uveljavljenih blagovnih znamk turističnih proizvodov oz. destinacij. Za lažje delo ponovite
opredelitev turističnega proizvoda in destinacije iz prvega poglavja. Ob imenu navedite tudi
logotip oz. znak (in slogan, če je to možno oz. če obstaja). Pred predstavitvijo izziva med
prisotnimi preverite (napravite mini test), ali gre res za znano turistično blagovno znamko –
ali jo vsi poznamo.
Izziv 3.20 Na kratko predstavite turistično blagovno znamko Slovenije – I FEEL SLOVENIA.
Predstavitev naj zajema (tudi) odgovore na naslednja vprašanja.
−
−
−
−
−
−

Kje ste poiskali informacije?
Zakaj takšen slogan oz. kaj naj bi blagovna znamka izražala?
Ali so bile v zvezi z njo opravljene kakšne tržne raziskave?
Kdo je bil odgovoren za njen razvoj in upravlja z njo (skrbi zanjo)?
Kaj se želi doseči z blagovno znamko?
Vaše osebno mnenje o blagovni znamki? Jo poznate? Kaj menite o njej?

3.6.4

Zgodba kot sestavni del turističnega proizvoda

Prehajamo v t. i. sanjsko družbo, prodajajo se različne zgodbe, saj kupci vse pogosteje
kupujejo na čustveni in ne na razumski ravni. Oblikovanje zgodb in njihovo vključevanje v
turistični proizvod zahteva ustvarjalnost in inovativnost turističnih ponudnikov. Uspešni
primeri vpletanja zgodbe v turistični proizvod so npr. tematski parki, hoteli s posebnimi
zgodbami o zgodovini zgradbe, o gostih v preteklosti …, destinacije s filmskih platen. Slika
39 prikazuje nekaj tujih primerov vpletanja zgodb v turistični proizvod.
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Zakaj naj bi turist obiskal nek kraj? Odgovor je preprost: poleg doživetja česa novega si danes
turist želi vrnitve v okolje, kjer človek lahko podoživlja pravljico iz otroštva, je hrano, ki se je
spomni z babičinega štedilnika, in se par spet zaljubi drug v drugega, družina pa nekoliko
zbliža. Vrnitev – tako rekoč – v sanjsko družbo. Zato mora sporočilo v tržnem komuniciranju
vsebovati čustva, vendar mora to do trga priti v obliki zgodbic in ne več kičastega slogana.
Slovenija je bila ena prvih, ki je začela pisati zgodbice. Vsaj v Evropi. Zgodbe o čudovitem
belem konjičku iz Lipice, o bloških smučarjih, lovu na polhe, torej zgodbe o krajih, kjer ni
hotelov z več sto posteljami. Skupni imenovalec vseh teh zgodb: naravnost, sproščenost,
prijaznost, nemnožičnost, izvirnost, pridevniki, kot so čisto, pristno, gostoljubno, pridno. Pa
tudi srednjeevropsko, na stičišču Alp in Sredozemskega morja, zato pa tudi prepletenost
alpske (racionalne, logične, nekoliko zadržane, tudi poslovne) in sredozemske (vesele,
zaljubljene, razigrane) mentalitete – in seveda kuhinje, skupaj z vinom. Kot izjemno prijetno
besedno igrico, predvsem pa kot nepozaben simbol, smo že takrat, zlasti na anglo-saksonskih
trgih, uporabljali besedo »love« v imenu dežele (Klančnik, 2001, 6).

Do you want to know the darkest story
of London?
Jack the Ripper Tour

Slika 39: Primeri vpletanja zgodb v turistični proizvod
Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)

Izziv 3.21 Poiščite 3 primere turističnih proizvodov oz. storitev, ki vsebujejo
zgodbo. Ena zgodba mora imeti korenine v snemanju filma, v drugem primeru naj gre za
hotel, tretji primer je popolnoma vaš. Lahko gre za slovenske primere ali primere iz tujine.
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Izziv 3.22 Za turistični proizvod, ki ste ga oblikovali pri izzivu 3.3 ali 3.4,
sestavite zgodbo in jo vključite v svoj turistični proizvod.

POVZETEK POGLAVJA
Življenjski ciklus izdelkov in storitev, ki zajema uvajanje, rast, zrelost in upadanje, postaja v
današnjih tržnih razmerah vse pomembnejši in hkrati vse krajši. Razlog za to so velika
konkurenca in vedno bolj razvite potrebe ter zahteve predstavnikov sodobne družbe. To sili
turistične ponudnike v razvoj novih turističnih proizvodov.
Ena najpomembnejših funkcij trženja, osnova trženjske naravnanosti, je raziskava trga. Glede
na namen in cilje raziskave oz. glede na to, kaj raziskujemo in zakaj, ločimo različne vrste
raziskav, ki potekajo v petih korakih, in sicer: opredelitev problema in ciljev raziskave,
načrtovanje raziskave, zbiranje podatkov, obdelava in analiza podatkov, predstavitev
ugotovitev.
Tudi proces razvoja novega turističnega proizvoda gre skozi številne faze. Proizvod je lahko
nov z vidika podjetja, lahko je nov z vidika trga (izum) ali pa je modificiran (spremenjen) in
ima zato novo vrednost za kupca. Veliko novih turističnih storitev ni tržno uspešnih. Temu se
lahko izognemo s skrbnim in natančnim razvijanjem novih turističnih storitev, pri čemer
igrajo pomembno vlogo tudi tržne raziskave, ter ustreznim uvajanjem novosti na trg.
Oblikovani turistični proizvod je lahko še tako dober, toda če obstoječi in potencialni
porabniki zanj ne bodo vedeli, ga podjetje ne bo uspešno tržilo. Uspešna turistična podjetja se
danes ne sprašujejo, ali komunicirati s trgom ali ne, temveč koliko denarja porabiti za
komuniciranje (promocijo) ter kako predvideni denar najučinkoviteje razporediti med
instrumenti komuniciranja oz. promocijskega spleta. Promocijski splet sestavljajo:
oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in po mnenju
nekaterih avtorjev tudi direktni marketing. V primeru, da se turistični ponudnik oz.
organizacija odloči za promocijsko akcijo, mora razmisliti, komu je promocija namenjena,
kakšne cilje želi doseči s promocijo, kakšno sporočilo bo oblikovala, katere instrumente
promocijskega spleta bo uporabila in katere primere orodij, koliko denarja bo namenila za
promocijo in kako bo merila rezultate akcije.
Postopek pozicioniranja v turizmu bi lahko opredelili kot sposobnost vplivanja na predstave
turistov v zvezi s ponudbo podjetja oz. destinacije, s ciljem, da bi ji turisti dali prednost pred
konkurenčno ponudbo. Pozicioniranje je uspešno, če je podjetju oz. destinaciji uspelo
oblikovati želeno podobo v očeh porabnikov oz. turistov, ki se pomembno razlikuje od podobe
konkurenčnih podjetij oz. destinacij.
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Inovacije so ključni dejavnik gospodarskega razvoja in uspeha vsake panoge in turizem pri
tem ni izjema. Inovacije v produktih in ponudbi zaradi svoje edinstvenosti lahko pomenijo
odločilno razlikovalno prednost. Trženje države, destinacije ali ponudnika je lažja, če
ponujamo nekaj nenavadnega, unikatnega.
Prehajamo v t. i. sanjsko družbo, prodajajo se različne zgodbe, saj kupci vse pogosteje
kupujejo na čustveni in ne na razumski ravni, zato ponudniki vse pogosteje oblikujejo zgodbe
in jih vključujejo v turistične proizvode.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Kakšna je povezava med življenjskim ciklusom proizvoda in razvojem novih turističnih
proizvodov?
Kaj je raziskava trga in kakšne raziskave bi morala delati vsa podjetja oz. organizacije,
ki delujejo na področju turizma?
Kakšno vlogo imajo pri razvoju novih turističnih proizvodov tržne raziskave?
Na kratko opišite, kako poteka raziskava trga.
Kakšen bi bil vaš odgovor na vprašanje, ali se potovalne navade, motivi za potovanje,
želje in potrebe ameriškega, nemškega, ruskega in izraelskega gosta razlikujejo. Če je
vaš odgovor da, kako bi ugotovili te razlike? Bi tem gostom ponudili enako turistično
storitev oz. proizvod?
Zaposleni ste pri večjem ponudniku turističnih storitev. V podjetju resno razmišljate o
razvoju novega turističnega proizvoda. Kako bo potekal proces razvoja tega proizvoda
in s kakšnimi težavami lahko računate?
Pojasnite pomen promocije pri uvajanju novega turističnega proizvoda na trg in na
kakšne načine oz. s katerimi instrumenti promocijskega spleta si lahko pomagamo.
Komentirajte video posnetke iz izziva 3.11. Katera čustva so vas navdajala ob ogledu?
Kateri video posnetek vam je bil najbolj všeč in zakaj? S kakšnim sloganom naročnik
promovira mesto Istanbul?
Navedite nekaj turističnih prireditev v svojem kraju oz. bližini in v Sloveniji.
Imenujte nekaj ponudnikov, ki so vam v zadnjih mesecih po pošti poslali nenaslovljeno
ponudbo za potovanje na počitnice ali izlet.
Pripravite načrt promocije za nov mladinski hotel v Celju, ki je bil omenjen v uvodu
poglavja.
Opredelite pojma pozicioniranje na trgu in diferenciacija in pojasnite, zakaj sta
pomembna.
Kaj vse je lahko osnova za razlikovanje turističnega proizvoda nekega ponudnika od
konkurenčne ponudbe? Kakšne morajo biti te razlike?
Kaj si predstavljate pod pojmom inovativnost? Kako pomembna je inovativnost v
turizmu in pri razvijanju novih turističnih proizvodov? Zakaj?
Pojasnite, kako v Sloveniji spodbujamo inovativnost v turizmu oz. pri razvijanju novih
turističnih proizvodov.
Na spletni strani http://www.btps.si/ preverite, kateri dve pomembni mednarodni
nagradi je prejel projekt Banka turističnih priložnosti Slovenije, in ju kratko
predstavite.
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17. Preberite zapise in si oglejte video posnetke o mednarodnem natečaju za »najboljšo
službo na svetu«, ki ga je razpisala državna turistična organizacija v Avstraliji.
Dostopno na
http://24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/si-zelite-sanjsko-sluzbo.html,
http://www.dnevnik.si/novice/neverjetno/1042235812, http://www.delo.si/clanek/80325 in
http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/sanjska-sluzba-znova-na-voljo/210087. Kaj je bil
dejanski namen tega projekta? Kakšen je vaš komentar glede njegove uspešnosti in
inovativnosti?
18. Kaj je osnovni namen blagovne znamke in v kakšnih oblikah se lahko pojavlja? Kateri
pojmi so z blagovno znamko tesno povezani?
19. Ste lastnik ali pa morda (le) direktor svetovno znanega podjetja, ki deluje na področju
turizma. Navedite vsaj 5 prednosti oz. koristi, ki vam jih prinaša na trgu zelo poznana in
uveljavljena blagovna znamka.
20. Sedaj pa se postavite v vlogo turista oz. gosta in navedite vsaj 5 razlogov, zakaj bi se
odločili za nakup turističnega proizvoda prav tega ponudnika.
21. Zakaj ponudniki vedno bolj pogosto oblikujejo zgodbe in jih vključujejo v turistične
proizvode? O kakšnih zgodbah govorimo v tem primeru?
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4

KAKOVOST TURISTIČNIH PROIZVODOV

»Nič ni bilo narobe, bilo je enostavno odlično. Kljub poznemu nočnemu prihodu je bilo
osebje zelo ustrežljivo in pripravljeno pomagati. Pripravili so nam tudi večerjo, s čimer
sploh nismo več računali. Soba je bila zelo mirna, na plaži je bil mir, nobenega kričanja,
enostavno vrhunsko. Le v bazenu je bilo nekoliko preveč klora. Pri osebju ni bilo nikoli
jezikovnih ovir, vedno so nam pomagali, če smo imeli kakšna vprašanja. Ta hotel – vedno
znova.« Tako se glasi najnovejša od štiriindvajsetih ocen na spletni strani HolidayCheck.de.
Zapisal jo je nemški turist, ki je julija 2010 svoj dopust preživel v dubrovniškem hotelu
Valamar Dubrovnik President. Zadovoljen gost hotel stoodstotno priporoča dalje in podaja
podrobno oceno: hotel splošno 6,0; lokacija in okolica 5,0; storitve 5,8; gastronomija 6,0;
šport in zabava 5,0; soba 5,8. (Opomba: najvišja možna ocena na tej spletni strani je 6,0.)
»Ta lokacija bo za dolgo časa ostala na vrhu našega seznama. Sem zelo previden pri
najvišjih ocenah, toda ta restavracija si jo zasluži. Jay, lastnik, nas je pričakal pri vhodu in
vsi smo se počutili, kot da je to njegov dom, mi pa njegovi gostje. Doma pripravljene
testenine so bile tako lahke in pripravljene do perfekcije, da bi jih lahko jedli vso noč.
Porcije so velikanske in vse, kar smo poskusili, je bilo fantastično. Hrana je bila tako dobra,
da nismo mogli prenehati jesti. Ne zamudite …« To je prevod ocene zadovoljnega gosta
restavracije Sophia's Ristorante Italiano (Naples, Florida, ZDA), ki je bila 4. 9. 2010
objavljena na spletni strani TripAdvisor. Je le ena od šestinšestdesetih odličnih ocen, ki
omenjeno restavracijo postavljajo na prvo mesto med 485 restavracijami v turističnem kraju
na jugozahodu Floride.
»Resnica nekega poletja: nezadovoljne množice turistov, ki se 6 ur vozijo 60 km skozi
Slovenijo. Besni, nergavi in razočarani uporabniki te iste ceste pridejo vsako leto nazaj. Isto
cesto uporabljajo vsako leto znova. Zakaj bi torej ministra za promet sploh skrbelo njihovo
zadovoljstvo?
Zadovoljen kupec je najbolj zlorabljena fraza zadnjega desetletja v slovenskem
podjetništvu, tudi turizmu. Kolikokrat ste jo videli in prebrali? Celo zapisano v vizijah in
poslanstvih. V strateških ciljih. In kolikokrat ste bili resnično zadovoljeni s strani teh
podjetij (Vrban, 2010)?

V tem poglavju:
•
•
•
•
•
•
•
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bomo opredelili, kdaj je turistična storitev kakovostna, ter
ugotavljali, kakšna je povezava med pričakovanji, kakovostjo in zadovoljstvom,
bomo spoznali, da bo gost zadovoljen le, če bomo izpolnili njegova pričakovanja ali jih
morda celo presegli,
bomo odgovorili na vprašanje, zakaj je pomembno ugotavljanje zadovoljstva turistov,
se bomo seznanili z metodami, s katerimi merimo zadovoljstvo, ter
najpogostejšimi napakami, ki jih podjetja delajo pri raziskavah zadovoljstva,
se bomo naučili pripraviti dober anketni vprašalnik za preverjanja zadovoljstva in
se seznanili s projektom Ministrstva za gospodarstvo in Direktorata za turizem,
imenovanim Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov.
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4.1

KAKOVOST V TURIZMU

Narava turističnih storitev oz. proizvodov narekuje, da je potrebno turista zadovoljiti že
prvič. Turist nima možnosti »vrniti« ali »zamenjati« storitve, s katero ni bil zadovoljen. Ne
more je »odnesti domov«, odnese pa lahko svoje vtise, podobo in mnenje o prejeti storitvi
(Brezovec, 2001, 11). S prizadevanjem za kakovostno opravljanje storitev turistični
ponudniki zmanjšujejo možnost nezadovoljstva turistov in preprečujejo, da bi se širile
slabe govorice o podjetju oz. storitvah.
Primera iz uvoda opozarjata na velik pomen svetovnega spleta. Danes
nezadovoljnemu turistu ni več potrebno pisati medijem ali klicati v
oddajo »Kje pa vas čevelj žuli«, da bi ostale potencialne goste posvaril
pred nekakovostjo izvajanja storitev določenega turističnega ponudnika.
Dovolj je, da svoje vtise zapiše na nekaj forumov oz. popotniških
spletnih strani, domačih ali tujih.
»Ugotovitev, da so turisti zadovoljni le s kakovostno storitvijo, ni zahtevala pretiranih
miselnih naporov ne teoretikov in ne praktikov trženja turističnih storitev. Težje je bilo
ugotoviti, kako turisti dojemajo kakovost turističnih storitev. Dojemajo jo kot odnos med tem,
kaj so pričakovali in kaj so dejansko dobili« (Brezovec, 2001, 10). Kakovost v turizmu
opredeljujemo kot tisto tržno kategorijo in lastnost turističnega proizvoda, ki govori o
doseganju oz. preseganju zahtev, potreb in pričakovanj turistov.
»Turisti so vedno bolj osveščeni, zahtevni in celo »razvajeni«. Danes se ne zadovoljijo več s
povprečno kakovostjo, zato morajo turistična podjetja zagotoviti celovito kakovost svojega
poslovanja (Total quality management – TQM). Načela TQM:
−
−
−
−
−
−
−
−

turisti morajo zaznati kakovost storitev;
kakovost se mora odražati v vseh dejavnostih podjetja, ne le v izvajanju storitev;
kakovost zahteva od zaposlenih popolno predanost;
kakovost zahteva sodelovanje s kakovostnimi partnerji;
kakovost lahko vedno še izboljšamo;
kakovost ni dražja;
kakovost je nujna;
kakovost ne more rešiti neustreznih storitev« (Brezovec in Nemec Rudež, 2009, 203–
204).

Primer 4.1
Kakovost, ki preseneti − hotel Schindlerhof
Družinsko voden poslovni hotel Schindlerhof, ki se nahaja 10 km severno od nemškega mesta
Nürnberg, je bil ustanovljen leta 1984. Ponaša se s kar 33 nagradami, vključno z nagrado za
najboljši nemški konferenčni hotel v letu 2010. Čemu vse te nagrade in kako v hotelu
pristopajo h kakovosti, preberite v prilogi 2 na koncu gradiva.
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Slika 40: Vrtovi in zunanjost hotela Schindlerhof
Vir: http://www.schindlerhof.de (21. 8. 2010)

Slika 41: Tematsko opremljene sobe hotela Schindlerhof
Vir: http://www.schindlerhof.de (21. 8. 2010)
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4.2

PRIČAKOVANJA IN ZADOVOLJSTVO

Zadovoljstvo lahko opredelimo kot ponakupno ovrednotenje proizvodov ali storitev
posameznika, s katerim le-ta primerja pričakovano kakovost proizvoda ali storitve z
zaznano oz. dejansko kakovostjo. Če je pričakovana kakovost večja od tiste, ki jo turist
dejansko izkusi, imamo nezadovoljnega turista. Turist bo zadovoljen, ko njegove izkušnje
odgovarjajo pričakovanjem ali jih celo presegajo.

Zadovoljstvo
Pričakovanja

zaznano >
pričakovanja

Primerjava

Nezadovoljstvo
Zaznana kakovost

zaznano <
pričakovanja

Slika 42: Ustvarjanje zadovoljstva oz. nezadovoljstva
Vir: Grlica, 2009, 555
Zaznavanje kakovosti se spreminja glede na zahtevnost pričakovanj različnih turistov. Če bo
objektivna raven kakovosti pri lestvici do 10 na številki 8, jo bodo turisti z velikimi
pričakovanji ocenili s 6, turisti z majhnimi pričakovanji pa z 9. Če turist meni, da je kakovost
slaba, še torej ni rečeno, da je turistični proizvod ali storitev tudi objektivno slab oz. slaba.
Turistični proizvod je sestavljen iz petih komponent, ki vplivajo na zadovoljstvo ali
nezadovoljstvo turista, in s tem za njega ustvarjajo vrednost, to so: lokacija, zmogljivosti
(nastanitvene, prehrambne, rekreacijske …), ugled destinacije, cena in način izvajanja
storitev.
Zadovoljstvo lahko torej opredelimo, kot to prikazuje spodnja formula. Pri tem lahko
turistična podjetja vplivajo tako na »števec« kot »imenovalec«.
Zadovoljstvo =

izvedba storitve
pričakovanja
Tri naloge turističnih podjetij, ki omogočajo
zadovoljstvo turistov:
− dajanje obljub (s pomočjo promocije) in vpliv na
pričakovanja;
− zagotavljanje obljub (oblikovanje marketinškega
spleta);
− izpolnjevanje obljub (s kakovostjo izvajanja).
Slika 43: Naloge turističnih podjetij za zagotavljanje
zadovoljstva
Vir: Brezovec in Nemec Rudež, 2009, 203
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Z vidika turistov je zadovoljstvo čustveno stanje, ki je lahko negativno ali pozitivno. Turisti
bodo pozitivno zadovoljni, ko bodo izpolnjena njihova pričakovanja glede določenega
proizvoda ali storitve, kar je osnovni pogoj za ponovni nakup, naklonjenost turističnemu
proizvodu ali storitvi in ponudniku ter predpogoj za zvestobo podjetju.
Z vidika vodstva turističnega ponudnika je zadovoljstvo turistov najvarnejše zagotovilo
obstoja podjetja. Zadovoljni in zato tudi zvesti turisti podjetju omogočajo večji manevrski
prostor pri oblikovanju cen, povečevanje ugleda in konkurenčno prednost. Vsekakor je
pomembno, da podjetje ves čas spremlja in meri stopnjo zadovoljstva in seveda izboljšuje
svoje turistične proizvode oz. storitve.
Z vidika zaposlenih v podjetju je zadovoljstvo turistov lahko vir neprecenljive motivacije ter
hkrati tudi vodilo pri delu. Pomembno je, da se vsi zaposleni zavedajo pomena meritev
zadovoljstva, pri meritvah sodelujejo in zadovoljstvo s pravim pristopom k delu pri turistih
tudi povečujejo (Grlica, 2006, 79).
4.3
4.3.1

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA
Razlogi in orodja za raziskavo zadovoljstva

»Za zadovoljitev turistovih potreb in želja je nujno poznavanje njegovih mnenj in stališč. Pri
tem si podjetja pomagajo z opravljanjem raziskav zadovoljstva.
Namen preučevanja oz. raziskav o zadovoljstvu turistov ni samo, da vodstvo podjetja ugotovi,
kako so zadovoljni kupci njihovih turističnih proizvodov oz. storitev, ampak v prvi vrsti
iskanje odgovora, kakšen turistični proizvod oz. storitev ponuditi turistu, da bo zadovoljil(a)
njegove želje in potrebe. Rezultati merjenja nam omogočajo določiti ključna področja, ki
imajo največji vpliv na splošno zadovoljstvo in zvestobo turistov, in seveda določiti, pri
katerih lastnostih proizvoda oz. storitve so potrebne izboljšave. Namen raziskav je tudi, da
podjetje ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni (primerjava rezultatov merjenja s
prejšnjim merjenjem), da odkrije prednosti in slabosti svojih turističnih proizvodov ali storitev
v primerjavi s proizvodi ali storitvami najboljših konkurenčnih podjetij in da usmeri
pozornost na izboljšanje kakovosti svojih proizvodov ali storitev.

SPREMLJANJE
ZADOVOLJSTVA
KUPCEV

izboljševanje
kakovosti

SPREMLJANJE
KAKOVOSTI

zvestoba
kupcev

zmanjševanje
stroškov

POSLOVNI REZULTAT
PODJETJA

Slika 44: Model povezave spremljanja zadovoljstva kupcev s poslovnim uspehom podjetja
Vir: Grlica, 2009, 556
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Turistična podjetja se vse bolj zavedajo pomena, ki ga ima zadovoljstvo kupcev njihovih
turističnih proizvodov oz. storitev za uspešno poslovanje podjetja. Zaradi tega namenjajo vse
večjo pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se nanašajo na kupčevo
zadovoljstvo« (Grlica, 2009, 556). Navedeno prikazuje slika 44 na prejšnji strani.
Orodja za spremljanje in merjenje zadovoljstva:
− sistem pritožb, pohval in predlogov,
− ankete o zadovoljstvu,
− navidezno oz. skrivnostno nakupovanje (mystery shopping –
http://www.skrivnostni-nakup.com/),
− analize izgubljenih kupcev.

več

glejte na

Zadovoljstvo turista, gosta merimo tako, da od njega pridobimo povratno informacijo, kako
je zadovoljen s posameznimi lastnostmi turističnega proizvoda oz. storitve (npr. kakovostjo,
ceno, odnosom zaposlenih, hitrostjo izvedbe storitve ipd.). Najbolje je, da te lastnosti turisti
določijo v predhodni tržni raziskavi. Posamezne lastnosti niso enako pomembne. To pomeni,
da določenim lastnostim posamezni turist pripisuje večji pomen kot ostalim. Zato ni dovolj,
da jih povprašamo samo po zadovoljstvu, temveč tudi pomenu zanje. Turista moramo namreč
zadovoljiti v tisti stvari, ki je zanj najpomembnejša. Turiste bi morali povprašati tudi o tem,
kakšna pričakovanja so imeli in v kolikšni meri so se izpolnila.
Ena glavnih težav pri raziskavah zadovoljstva je, da ne pokažejo (vsaj ne dovolj izrazito)
nezadovoljstva. Zaradi tega se v podjetju poveča občutek lagodja. Raziskovanje
nezadovoljstva vodi hitreje h konkretnejšim ukrepom, ki so tudi bolj premišljeni. Težava
raziskovanja zadovoljstva in nezadovoljstva je tudi osredotočanje na proizvod oz. storitev,
namesto na potrebe. V raziskovanju se vse preradi ukvarjamo z vprašanjem zadovoljstva s
tem ali onim dejavnikom oz. lastnostjo proizvoda oz. storitve. Torej, koliko ste zadovoljni s
ceno, kakovostjo, odnosom ipd. Če želimo iz merjenja zadovoljstva izvleči več koristi, je
nujna preusmeritev z obravnave »zadovoljstva s proizvodom oz. storitvijo« na
obravnavo »zadovoljenosti potreb«. Torej, koliko naš proizvod oz. storitev zadovoljuje
turistove potrebe po sproščanju, zabavi, prehranjevanju, druženju, doživetjih …
Kako se mora podjetje projekta povečevanja zadovoljstva sploh
lotiti, da bo doseglo želene rezultate? Z željo, entuziazmom
in zavedanjem vodstva ter celotnega kolektiva. V prvi vrsti je treba v
podjetju ustvariti ustrezno razpoloženje, motiv in željo, da bi turiste oz.
goste navdušili (ne le zadovoljili). Brez tega bo vsaka raziskava dala le
rezultate, ki jih večina ne bo jemala resno, in ne bo prišlo do sprememb.
Če nimate želje doseči novih obal, vam ne pomaga nobena raziskava, kje
so najlepše plaže (Petrov, 2010).
Raziskave kažejo, da razočarani turisti svoje izkušnje prenesejo v povprečju 11 ljudem,
zadovoljni povprečno le 3 ali 4. To je še en dokaz, kako pomembno je raziskovanje
pričakovanj in izkušenj turistov v smislu zagotavljanja kakovosti in s tem zadovoljstva.
Zadovoljstvo je potrebno spremljati na ravni turističnih ponudnikov, na ravni turističnih
destinacij in na nacionalni ravni.
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4.3.2

Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov

Konkurenčnost slovenskega turizma je v največji meri odvisna od visoke kakovosti
posameznih turističnih proizvodov, storitev in turističnih destinacij ter zadovoljstva gostov.
Osrednja razvojna dokumenta slovenskega turizma, RNUST in STST, dajeta zelo velik
poudarek spodbujanju kakovosti. Ministrstvo za gospodarstvo in Direktorat za turizem sta
naročila izdelavo priročnika Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov
(dostopno na http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/zagotavljanje_kakovosti/).
Priročnik je namenjen vsem, ki načrtujejo, izvajajo in nadzirajo aktivnosti hotelske ponudbe
ter ponudbe turističnih destinacij in jih zanima, kako zadovoljni so njihovi gosti in kako bi
bilo mogoče raven njihovega zadovoljstva sistematično še izboljšati. V okviru projekta je
skupina strokovnjakov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Ekonomske fakultete v Ljubljani ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru razvila
univerzalen model in na njem temelječ vprašalnik za destinacije in hotele, ki se nahajata
na že omenjenem spletnem naslovu.
Model omogoča, da zadovoljstvo merimo kot celostno oceno izkušenj z bivanjem, ki jo
poskušamo pojasniti z dejavniki, kot so:
− splošna podoba – kaj si turisti mislijo o hotelu oz. kraju (gre za zaznave, ideje, vtise,
prepričanja glede priljubljenosti, edinstvenosti, popularnosti, ugleda);
− zaznana cena – ali so z vidika turista primerne oz. ugodne;
− zaznana kakovost – raven odličnosti delovanja posameznih elementov ponudbe in kaj je
na voljo v okviru turistične ponudbe, poleg tega pa tudi zaznana pomembnost posameznih
elementov ponudbe;
− zaznana vrednost storitve – kaj turist dobi in kaj mu to pomeni; gre za koristnost,
vrednost, pridobljeno za denar, počutje; ločimo razumsko in čustveno komponento
zaznane vrednosti.
Posledica (ne)zadovoljstva turistov so pritožbe oz. pohvale ter zvestoba, ki se kaže skozi
namero ponovnega obiska in navezanost na določen kraj oz. hotel. Model, ki temelji na
odnosih med pričakovanji oz. motivi – zaznano vrednostjo – kakovostjo na vhodni ter
zadovoljstvom in zvestobo na izhodni strani, tako zajema vse ključne dejavnike, ki vplivajo
na raven (ne)zadovoljstva in posledice (ne)zadovoljstva turistov.
Vprašalnik za hotele sestavlja pet sklopov vprašanj. V prvi sklop sodijo vprašanja, ki se
nanašajo na osnovne demografske značilnosti turistov. Drugi sklop vprašanj je namenjen
ugotavljanju tega, kar se je dogajalo pred gostovim prihodom v hotel (sem npr. sodijo primeri
vprašanj iz tabele 7 v prilogi 2, ki se nahajajo pod zaporednimi številkami 1, 2, 6). Tretji
sklop vprašanj je najštevilčnejši in je namenjen ugotavljanju tega, kaj se je dogajalo od
trenutka, ko je gost prispel v hotel. Sem so strokovnjaki uvrstili vprašanja, ki se nanašajo na:
splošen vtis o hotelu, pomembnost in oceno kakovosti sestavin ponudbe hotela, splošno
kakovost ponudbe hotela, ceno bivanja v hotelu, vrednost bivanja v hotelu, splošno
zadovoljstvo z bivanjem v hotelu, nezadovoljstvo z bivanjem, pohvale gostov. Četrti sklop
vprašanj se nanaša na ravnanje gosta v prihodnosti – možnost ponovne odločitve o obisku
hotela, priporočila prijateljem in znancem. Zadnji sklop vprašanj je v podporo analitični
obdelavi in se nanaša na počitnice oziroma potovanje: ali je gost v hotelu sam, kdaj in kako je
sprejel odločitev za bivanje v tem hotelu, pogostost počitnic in potovanj gosta v trajanju vsaj
petih dni, predvidena poraba na osebo v času trajanja obiska v hotelu in pričakovanja glede
celotnih stroškov obiska v hotelu.
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Dobljene rezultate lahko analiziramo na različne načine. Vprašalnik omogoča izračune
vrednosti zadovoljstva in posameznih dejavnikov zadovoljstva ter posledic zadovoljstva.
Omogoča ugotavljanje, kako na zadovoljstvo vplivajo posamezni elementi kakovosti ponudbe
in kako zadovoljstvo vpliva na zvestobo in bodoča priporočila gostov. S tem je podjetju dana
možnost določitve prioritetnih ciljev izboljšav v dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo in
njegove posledice. Zgolj spremljanje zadovoljstva namreč ni dovolj. Pomembno je tudi
razumeti in analizirati, kateri so tisti ključni dejavniki, ki imajo na zadovoljstvo turistov
najmočnejši vpliv. Po drugi strani pa je potrebno spremljati tudi, ali zadovoljstvo res prinaša
pričakovane koristi – zveste turiste, ki se bodo vračali ter o turističnem kraju in hotelu širili
dober glas. Rezultati vprašalnika so nam lahko tudi v veliko pomoč pri ugotavljanju
značilnosti (segmentov) gostov, za ugotavljanje razlik med posameznimi skupinami gostov.
Vprašalnik predstavlja predvsem nabor preizkušenih vprašanj, s katerimi je mogoče zajeti
vrsto informacij o zadovoljstvu gostov. Katera od vprašanj bodo prišla v poštev, je odvisno od
posameznega hotela.
Priporočljivo pa je, da je izbrani instrument v uporabi nekaj časa, da bo omogočil primerjavo
skozi čas. Le spremljanje gibanja zadovoljstva v času oziroma primerjanje s predhodnim
zadovoljstvom, med več hoteli istega lastnika, s slovenskim povprečjem ali z neposrednimi
konkurenti daje tovrstnim rezultatom težo (Grlica, 2009, 837–839).

Primer 4.2
Zdraviliški turizem v Sloveniji in raziskava
Turizem predstavlja pomemben segment nacionalnega gospodarstva, zdravilišča s ponudbo
wellness storitev pa enega najpomembnejših turističnih proizvodov slovenskega turizma. V
obdobju renesanse srednjeevropskih zdravilišč so nastali zdraviliški centri, ki še danes
predstavljajo temelje zdraviliškega turizma v Sloveniji. Danes se z verificiranim statusom
naravnega zdravilišča ponaša 15 zdraviliško-turističnih središč.
Kako slovenska zdravilišča merijo zadovoljstvo svojih gostov in kakšne so bile ugotovitve
raziskave, preberite v prilogi 2.

Slika 45: Slovenska naravna zdravilišča
Vir: http://www.terme-giz.si/sl/ (16. 9. 2010)
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Izziv 4.1 Za vaš nov turistični proizvod, za katerega ste pri prejšnjih vajah že
pripravili načrt tržne raziskave in promocijske akcije, boste izvedli še eno raziskavo, tokrat
raziskavo zadovoljstva gostov oz. turistov. Oblikujte anketni vprašalnik. Upoštevajte
zgradbo (nagovor, glavni del s ključnimi vprašanji, vprašanja, ki se nanašajo na
demografske podatke o anketirancih) in estetiko vprašalnika. Pomagajte si s primeri,
objavljenimi na spletni strani http://www.sendspace.com/file/9qheig, in seveda
vprašalnikom strokovnjakov, objavljenim na spletni strani Direktorata za turizem.

POVZETEK POGLAVJA
Narava turističnih storitev oz. proizvodov narekuje, da je potrebno turista zadovoljiti že prvič.
Kakovost v turizmu opredeljujemo kot tisto tržno kategorijo in lastnost turističnega
proizvoda, ki govori o doseganju oz. preseganju zahtev, potreb in pričakovanj turistov. Če je
pričakovana kakovost večja od tiste, ki jo turist dejansko izkusi, imamo nezadovoljnega
turista. Turist bo zadovoljen, ko njegove izkušnje odgovarjajo pričakovanjem ali jih celo
presegajo. Turistični proizvod sestavlja pet komponent, ki vplivajo na zadovoljstvo ali
nezadovoljstvo turista, in s tem zanj ustvarjajo vrednost: lokacija, zmogljivosti (nastanitvene,
prehrambne, rekreacijske …), ugled destinacije, cena in način izvajanja storitev.
Za zadovoljitev turistovih potreb in želja je nujno poznavanje njegovih mnenj in stališč. Pri
tem si podjetja pomagajo z opravljanjem raziskav zadovoljstva. Poznamo več različnih orodij
za spremljanje in merjenje zadovoljstva turistov oz. gostov. Eno najpogosteje uporabljenih je
anketiranje. Skupina strokovnjakov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Ekonomske fakultete v Ljubljani in Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je
razvila univerzalen model in na njem temelječ vprašalnik za destinacije in hotele.
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zakaj je tako pomembno, da turista oz. gosta zadovoljimo že prvič?
Kako nam bo to uspelo, kako ga bomo zadovoljili?
Opredelite pojma kakovost v turizmu in zadovoljstvo.
Primerjajte hotel, predstavljen v primeru 4.1, in slovenski hotel Sončna hiša, ki se
nahaja v Banovcih (glejte http://www.soncna-hisa.si/).
Pojasnite pomen raziskovanja poznavanje mnenj in stališč turistov, gostov.
Predstavite orodja za spremljanje in merjenje zadovoljstva ter način oz. postopek
merjenja le-tega.
Kakšne napake pri merjenju zadovoljstva turistov pogosto počno ponudniki turističnih
storitev?
Kaj lahko poveste o Metodologiji za stalno spremljanje zadovoljstva turistov?
Komentirajte pomembnost in vrstni red vprašanj številka 4, 5, 6, 7 in 9 iz tabele 7 v
prilogi 2. Katera vprašanja se vam zdijo z vidika merjenja zadovoljstva hotelskih gostov
bolj pomembna in katera manj? Je vrstni red ustrezen?
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5

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ste pripravljeni, da boste za konec tedna leteli v New York za 50 angleških funtov in se
odpravili na tedenske počitnice v Avstralijo za 99 funtov? Morda pa želite biti »in« in boste
raje šli v Qatar, ki bo postal najbolj iskana in priljubljena destinacija v naslednjih 15 letih?
»2. 3. 2010. Pred obalo Katalonije je v malteško turistično ladjo na križarjenju Louis
Majesty udarilo več nenavadno visokih valov. Valovi so bili tako močni, da so razbili okna
na peti palubi na sprednjem delu ladje, voda pa je potnike pometala po tleh in premikala
pohištvo. Pri tem sta umrla nemški in italijanski turist, 14 ljudi pa je ranjenih«
(http://www.rtvslo.si/crna-kronika/foto-na-ladji-poskodovani-trije-slovenci/224946, 16. 9.
2010).
Na Hrvaškem se težave s pomanjkanjem pitne vode sredi sezone še zaostrujejo. Vročina in
dolgotrajna suša sta najbolj prizadeli Pag, kamor vodo dovažajo s cisternami, pri tem pa
pomaga celo vojska. Okoli 60.000 turistov je pričakalo pomanjkanje vode, tako da se mnogi
niso mogli stuširati. Po poročanju hrvaške radiotelevizije veliko turistov ni bilo
pripravljenih plačevati med 60 in 80 EUR dnevno za dopust v kraju, kjer niso mogli
poskrbeti niti za osebno higieno. Odpovedi letovanj so prizadele tamkajšnje turistične kraje,
še posebej lastnike manjših apartmajev (http://www.rtvslo.si/okolje/vse-hujse-pomanjkanjevode-pri-sosedih/57805, 16. 9. 2010).
Tržna raziskava na temo Tuji gosti o Sloveniji in podnebnih spremembah, ki jo je jeseni
2009 za STO med 151 tujimi turisti izvedla marketinška agencija Valicon, je pokazala, da
na izbiro destinacije gostov dejansko najbolj vpliva sproščujoče, neokrnjeno, zeleno, mirno
okolje ter omogočene aktivnosti v naravi. Nadalje dobre tri četrtine gostov meni, da je
problem podnebnih sprememb (zelo) pomemben predvsem zaradi prihodnosti, sledijo vplivi
podnebnih sprememb, ki jih le-te imajo (naravne katastrofe). Gostje menijo, da se Slovenija
vede ekološko in nas primerjajo s Švico in z Avstrijo, za katerima pa zaostajamo (tako meni
66 %
anketirancev)
oz.
zelo
zaostajamo
(10 %).
(http://www.valicon.net/sl/valicon/aktualno/strokovni_prispevki/37/zenel_batagelj_tuji_gost
je_o_sloveniji_in_podnebnih_spremembah.html, 16. 9. 2010).

V tem poglavju:
•
•
•

•
•
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bomo izvedeli, kaj kaže raziskava britanskega organizatorja potovanj Thomson glede
trendov, ki bodo oblikovali potovanja v prihodnosti oz. tja do leta 2024;
bomo poiskali odgovor, ali je turizem žrtev podnebnih sprememb ali jih povzroča in kako
se prilagaja tem spremembam;
boste dobili predstavo, kaj je in kaj obsega pojem trajnostni razvoj, ter se naučili
razlikovati med nekaj pogosto slišanimi definicijami, ki imajo skupni imenovalec
»zeleno«;
se bomo seznanili z rezultati tujih in domačih raziskav s področja trajnostnega razvoja
turizma;
spoznali, kako »zelena« je Slovenija v resnici.
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5.1

TRENDI NA PODROČJU TURIZMA

Britanski organizator potovanj Thomson je leta 2004 angažiral ekipo najrazličnejših
strokovnjakov – od poznavalcev demografskih trendov pa do hotelskih arhitektov – in jim
naložil, naj se poigrajo z raziskovanjem vseh mogočih trendov, ki bodo oblikovali potovanja
v prihodnosti oz. tja do leta 2024. Thomson je to izvedel z namenom, da bi se lahko kar
najbolj prilagodil hitro se spreminjajočemu trgu in (p)ostal vodilni na tem področju. Rezultati
raziskave so se dotaknili najrazličnejših problemov in področij, katerim bo turistična in
potovalna industrija v prihodnosti morala posvečati vse več pozornosti. Povzetek glavnih
ugotovitev, ki so resnično zanimive, najdete na http://www.sendspace.com/file/keovuk.

Slika 46: Trendi na področju turizma
Vir: Pak, 2009
5.2

TURIZEM IN OKOLJE

Hiter razvoj turizma ima za posledico številne nevšečnosti. Te se kažejo predvsem na
čezmernem obremenjevanju okolja. Z gradnjo turističnih središč zmeraj bolj uničujemo
naravne površine. Podatki za turistične velesile, med katere sodi tudi Španija, opozarjajo na
veliko obremenitev obalnega območja. Turizem se uveljavlja na najbolj privlačnih lokacijah.
Ekološko občutljiva območja, npr. morja, gore in kulturnozgodovinski spomeniki (stara
mestna jedra, gradovi, arheološka najdišča, piramide ipd.), težko prenašajo veliko število
obiskovalcev.
Skladen in nadzorovan razvoj turizma lahko pozitivno vpliva na vrednotenje prostora in
njegovo varstvo. Zaščito posameznih naravnih znamenitosti, krajinskih in narodnih parkov ter
objektov izjemne kulturne in zgodovinske vrednosti moramo neposredno povezovati s
turističnim razvojem. Turizem naj bo tista dejavnost, ki pred vsemi drugimi ohranja in
plemeniti naravno in kulturno okolje.
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Vsaka investicija v turistični razvoj praviloma posega v naravno okolje. Čeprav mnogi
zagovarjajo »okolju prijazen turizem« (pohodništvo, kolesarjenje, turizem na kmetijah in v
zidanicah itd.), smo še vedno priča intenzivnemu vlaganju v turistične objekte, ki želijo
sprejeti kar največ obiskovalcev, npr. gradnja velikih smučarskih središč, turističnih naselij ob
morju ipd. V državah z nižjim standardom domačega prebivalstva je ravno turizem tisti, ki
daje številne možnosti za zaposlitev. V teh primerih protesti naravovarstvenikov običajno ne
zaležejo. Rešitev predstavlja ozaveščanje javnosti, sodelovanju strokovnjakov in ustreznih
ustanov, nadzor in zakonodaja (npr. velikost in višina objektov, gradnja čistilnih naprav)
(Turnšek, 2002, 45–46).

Slika 47: Obala španskega otoka Mallorca, palača Alhambra (Granada, Španija), kjer je
število obiskovalcev strogo nadzorovano, in majevska piramida (Chichenica, Mehika), po
kateri plezanje ni več dovoljeno
Vir: http://www.geoffwilliamson.com/Search05/searchArenalDB5.asp,
https://1abilingue2008.wikispaces.com/amvazquez_alhambra
in http://datointerestings.blogspot.com/ (2. 10. 2010)

In vendar se stvari spreminjajo. Kako se spreminja trg na strani povpraševanja in kako
na strani ponudbe?
»Družbena odgovornost podjetij. Pri družbeni odgovornosti gre za bolj neposredno
vpletenost podjetij pri reševanju družbenih in okoljskih težav. Podjetja imajo na voljo veliko
orodij, npr. poznavanje ekonomskega razvoja, menedžerskih praks, razvoj lastnih znanstvenih
in zdravstvenih raziskav, logistične rešitve in tehnologijo. Pomembno je torej, da se ta znanja
prenesejo in uporabijo tudi pri reševanju najbolj perečih družbenih in okoljskih težav.
Uveljavljeni moto, da je »edina naloga podjetij v družbi ustvarjanje dobička«, zaradi različnih
razlogov ni več konsistenten s potrebami in pričakovanji družbe 21. stoletja.
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Prvič, okoljski in družbeni učinki delovanja podjetij začenjajo kazati svojo ceno.
Onesnaževanje in preveliko izčrpavanje naravnih virov morda nima neposrednih stroškov s
takojšnjim učinkom, a se v končni fazi vendar udejanji kot negativni učinek na okolje in
lokalno skupnost, v kateri podjetje posluje.
Drugič, trend zavednih porabnikov se povečuje in kupci od podjetij pričakujejo nenehne
izboljšave kakovosti izdelkov ali storitev. Prav tako so se spremenila njihova zaznavanja o
pomembnosti podobe odgovornega podjetja, ki mu ni vseeno za okolico in se je tem ciljem
pripravljeno javno zavezati.
Tretjič, globalizacija in s tem povezana liberalizacija svetovnih trgov sta transnacionalnim
podjetjem omogočili pridobitev moči in izredno zmožnost doseganja zastavljenih ciljev –
danes se z njimi lahko merijo le še redke države in mednarodne organizacije. Povedano
drugače, raziskave kažejo, da ima npr. ameriški General Motors večjo neto vrednost kapitala
kot Danska« (Grlica, 2006, 17).
Premik vrednot od iskanja materialne koristi v smeri iskanja splošno dobrega. Razvija se
nov trg, ki ga predstavljajo ljudje, usmerjeni k zdravju in trajnostnemu konceptu in kritični do
pretirane potrošnje. Potrošniki vedno bolj zmanjšujejo odtis CO2 – porabijo manj energije,
reciklirajo, kupujejo energetsko učinkovite naprave, kupujejo lokalno, organsko pridelano
hrano (tudi naravno, ekološko, bio), potujejo bližje in z alternativnim transportom ter merijo
svoj ogljični odtis in aktivno sodelujejo v shemah izravnave CO2.
Zeleno postaja glavno trženjsko orodje za mnoga podjetja v vseh panogah. Podjetja
intenzivno razvijajo zelene produkte, »ekolinije«. Turistična podjetja in destinacije uvajajo
trajnostni menedžment, okoljske znake (npr. EU Marjetica, Modra zastava, Green
Tourism), sheme certificiranja in se povezujejo v združenja (kot npr. veliki organizatorji
potovanj, letalske družbe in drugi pomembni udeleženci v svetovnem turizmu – glejte
http://www.forumforthefuture.org/projects/tourism-2023). Zelene destinacije – ogljično
nevtralne destinacije postajajo resničnost. Lep primer sta angleška Devon (glejte
http://www.visitdevon.co.uk/site/accommodation/green-businesses) in narodni park Lake
District (glejte http://www.lakedistrict.gov.uk/gtga_np_news-article.htm?newsid=14715).
Pospešeno se razvijajo in spoznavajo, da je »going green« ključni element njihove trženjske
strategije. Narašča pomen standardov in merjenje odtisa.
Kako bomo potovali v naslednjih dvajsetih letih?
Lokalno. Turistična industrija bo postala trajnostno naravnana in odgovorna, s poudarkom na
ohranjanju identitete, kulture, ki bo priznavala tisto, kar je edinstveno, in bo ohranjala tisto,
kar je drugačno. Hoteli bodo dobivali proizvode, materiale in zaposlene iz neposredne bližine.
Osebno. Imeli bomo bolj oseben, poglobljen odnos z destinacijami, ki jih bomo obiskali. Bolj
bomo razumeli naše individualne in notranje motivacije za potovanja. Ko bomo obiskali
agencijo, nas bodo prej vprašali, kaj želimo od potovanja, kot kam želimo.

5.3

TURIZEM IN PODNEBNE SPREMEMBE

Ugotovitve študije, ki jo je leta 2008 opravila Nemška banka (Deutsche Bank), kažejo, da gre
za razliko od drugih kriz v preteklosti, ki so prizadele turizem (terorizem, SARS – ptičja
gripa, vojna na Bližnjem Vzhodu), pri podnebnih spremembah za dolgoročni vpliv na
atraktivnost določenih regij.
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Podnebne spremembe v naslednjih dvajsetih letih ne bodo vplivale na zmanjšanje turističnega
prometa na globalni ravni, prišlo pa bo do sezonske in geografske prerazporeditve
turističnih tokov, nekatere destinacije bodo zmagovalke, druge poraženke. Vpliv
podnebnih sprememb bodo tako občutili tudi organizatorji potovanj, agencije, letalski
prevozniki, hoteli itd.).

Slika 48: Podnebne spremembe
Vir: Pak, 2009
V Evropi bodo zaradi višjih temperatur in pomanjkanja vode zagotovo najbolj prizadete
mediteranske države. Priložnost se kaže za severnoevropske države. Izven Evrope bo
prizadeta večina držav, sploh tiste najbolj revne. Do leta 2030 naj bi se snežna meja dvignila
za 300 metrov (prizadete bodo destinacije s smučišči, ki se začnejo pod 1500 metri).
Večja sušna obdobja bodo vplivala
tudi na težave z vodo. Prizadeta
bodo
področja,
vezana
na
proizvode, ki zahtevajo veliko vode
(golf, bazeni, snežne naprave,
zabaviščni parki …) in ki bodo poleg
tega morala tekmovati za vodo še s
kmetijskim sektorjem. Turistični
proizvodi, na katere podnebne
spremembe ne bodo imele večjega
vpliva, so: wellness, kultura, mestni
turizem, kolesarjenje, pohodništvo.

Slika 49: Turizem – povzročitelj in
hkrati žrtev podnebnih sprememb
Vir: Pak, 2009
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Sliki 50 in 51 prikazujeta turistična območja, ki jih bodo podnebne spremembe najbolj
prizadele. Kratice na sliki 51 pomenijo: WS – toplejša poletja, WW – toplejše zime, EE –
povečanje ekstremnih vremenskih pojavov, LB – izguba kopenske biotske raznovrstnosti, MB
– izguba morske biotske raznovrstnosti, W – pomanjkanje vode, D – izbruhi bolezni, TCI –
povečanje stroškov potovanja zaradi politike blaženja podnebnih sprememb.

Slika 50: Vpliv podnebnih sprememb na regije po svetu
Vir: Kajfež Bogataj, 2009

Slika 51: Ranljiva turistična področja
Vir: Kajfež Bogataj, 2009

Izziv 5.1 Na spletni strani http://www.slovenia.info/ poiščite prispevek »17
mitov in resnic o podnebnih spremembah«. Naredite povzetek in v dveh do treh stavkih na
kratko pojasnite bistvo vsakega mita. Kakšno pa je vaše osebno stališče do te problematike?
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Izziv 5.2 Na spletni strani http://www.thomson.co.uk/editorial/sustainabletourism/sustainable-tourism.html si oglejte film, ki prikazuje skrb angleškega organizatorja
potovanj Thomson za trajnostni razvoj. Koliko denarja jim je do sedaj uspelo zbrati v
skladu, imenovanem World Care Fund? Kdo prispeva ta sredstva in kakšna je višina
posameznega doniranega zneska? Kakšne projekte je skupaj s partnerji uspelo realizirati
podjetju Thomson? Na kakšne načine podjetje še skrbi za trajnostni razvoj oz. kaj svetuje
turistom?

5.4

ZELENE DEFINICIJE

V nadaljevanju navajamo nekaj najbolj pogostih izrazov oz. definicij, kot jih navaja STO na
svoji spletni strani http://www.slovenia.info/.
Trajnostni razvoj je težko definirati. Definicij je kar nekaj. Najbolj preprosta pravi, da
trajnostni razvoj pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij«.
Okoljski menedžment (Environment Management) se ukvarja z upravljanjem okolja oz.
načini, kako okoljske vidike vgrajevati v poslovne odločitve podjetij in s tem zmanjšati
obremenjevanje okolja, skladno z načeli trajnostnega razvoja.
Principi trajnostnega (razvoja) turizma se nanašajo na okoljske, socialno-kulturne in
gospodarske vidike turističnega razvoja in zahtevajo ravnotežje med njimi. V zadnjem
obdobju se trem stebrom dodaja še vidik podnebnih sprememb. Trajnostni turizem lahko na
splošno opišemo kot turizem, ki omogoča majhen ali nevtralen vpliv na lokalno kulturo in
okolje, med tem ko pomaga ustvarjati dohodek in zaposlitev za lokalno skupnost. To je
turizem, ki zadovoljuje potrebe sedanjih turistov in skupnosti ob zaščiti in izboljšanju okolja
za prihodnost.
Ekoturizem pomeni potovanja v naravna območja oz. obliko turizma, ki odgovorno varuje
naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. V svojem bistvu gre za obliko
odgovornega turizma v naravna območja.
Zeleni turizem zaobjema vse
poglede trajnostnega razvoja, ki
temelji na štirih osnovnih principih:
okoljskem,
družbenem,
gospodarskem in podnebnem.
Minimizira vplive turizma na
podnebje in maksimira prilagajanje
na podnebne spremembe ter
ozavešča turiste in turistične
ponudnike. Zeleni turizem je
odgovor turistične politike na nove
trende.
Slika 52: Trajnostni razvoj in zeleni turizem
Vir: Pak, 2009
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Ogljični odtis (Carbon Footprint). Ogljični odtis je seštevek vseh emisij toplogrednih
plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo človek, organizacija, dogodek ali proizvod.
Določitev ogljičnega odtisa posamezne organizacije je lahko prvi korak v načrtovanju
zmanjševanja emisij, ki jih povzroča. Izraz ogljični odtis se uporablja za ponazoritev količine
emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna ali posameznik ali
organizacija. Ogljični odtis lahko izračunamo tako za dogodke kot proizvode (glejte izziv
5.3).
CO2 nevtralno – ogljično nevtralno (Carbon Neutral). Kombinacija učinkovitih izboljšav
(ki vodijo k manjšim emisijam CO2) in nakupov ogljičnih izravnav, ki v celoti pokrijejo
ogljični odtis. Biti CO2 nevtralen ali imeti ničelni CO2 odtis, pomeni dosegati ničelne emisije
CO2 z uravnavanjem merljivih vsot ogljika z ekvivalentno vsoto.
Ekološki odtis (Ecological Footprint). Ekološki odtis je rodovitna površina zemlje (kopno
in vode), ki jo posameznik potrebuje, da bi zadovoljil svoje potrebe po hrani in življenjskem
stilu ter odložil odpadke, ki jih pri tem pridela. Merimo ga v hektarjih.
Ničelne emisije (Zero Emission). Nekaj, kar ne povzroča emisij, ki bi onesnaževale okolje
ali podnebje, npr. motor, avtomobil, proizvodnja energije ipd.

Izziv 5.3 Pojdite na spletno stran http://www.klauskhotel.com/en/environment
in izračunajte svoj ogljični odtis (Carbon Footprint), ki bi ga pustili v hotelu Klaus K v
Helsinkih (Finska), v kolikor bi pri njih prenočili eno noč. S pomočjo spletne strani
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx pa izračunajte svoj vsakodnevni odtis poti
od doma do šole v odvisnosti od prevoznega sredstva, ki ga uporabljate. Na spletni strani
http://www.ecopassenger.org/ preverite ogljični odtis in porabo goriva z različnimi
prevoznimi sredstvi na poti Celje–Split (kjer ste se odločili preživeti svoj dopust).

5.5

TUJE IN DOMAČE RAZISKAVE

Podatki raziskave Euroflash barometer iz leta 2009 kažejo, kako zeleni postajamo prebivalci
EU:
− 83 % prebivalcev EU meni, da vpliv proizvoda na okolje pomembno vpliva na odločitev o
nakupu (največjo vlogo imata še vedno kakovost in cena);
− 72 % jih meni, da bi morala oznaka na proizvodu imeti obvezni odtis CO2, ki ga proizvod
povzroča;
− 46 % jih meni, da je potrebno obdavčiti okolju neprijazne proizvode in zmanjšati
obdavčitve za okolju prijazne proizvode;
− 15 % jih meni, da ima manjši obseg potovanj in uporaba okolju prijaznega transporta
največji vpliv na reševanje okoljskih problemov (Skandinavija, Velika Britanija, Avstrija)
(Pak, 2009).
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Slika 53: Rezultati raziskave Euroflash barometer 2009
Vir: Pak, 2009
In kaj še kažejo raziskave trga? Potrošniki bodo od turističnih podjetij vse bolj pričakovali
nudenje vsaj osnovne ravni odgovornosti do okolja. Potrošniki so pripravljeni plačati višje
cene le za kakovostne zelene proizvode – proizvode, ki prinašajo vidne koristi in ki podpirajo
potrošnika v njegovem zelenem življenjskem slogu. Nadalje so to proizvodi, ki so jasno in
razumljivo promovirani in za katerimi so standardi, ki jih poznajo in jim zaupajo.
Iz vsega povedanega sledi, da so dejavniki trajnostnega turizma:
− učinkovit menedžment trajnostnega razvoja – oblikovanje skupine, ki bo skrbela za
uresničevanje, spoštovanje standardov, izobraževanje zaposlenih, turistov ipd.,
− maksimiranje družbene in gospodarske koristi – kakovost življenja lokalne skupnosti,
oblikovanje zelene verige dobaviteljev ipd.,
− minimiziranje negativnih vplivov na kulturno dediščino – varstvo kulturne dediščine,
uporaba elementov lokalne obrti, arhitekture ipd.,
− minimiziranje vplivov na okolje – ohranjanje virov (uporaba okolju prijaznih proizvodov),
zmanjševanje porabe energije, uporaba obnovljivih virov, ohranjanje biodiverzitete,
merjenje emisij, ogljične izravnave ipd.

Izziv 5.4 Predstavite rezultate in ugotovitve vseh treh slovenskih raziskav:
− raziskave, ki je bila izvedena med menedžerji v slovenskih turističnih podjetjih in tujimi
turisti in je bila objavljena v začetku leta 2010;
− raziskave, ki je bila izvedena med obiskovalci slovenskih zavarovanih območij z
upravljalcem (objava poleti 2009);
− raziskave o vplivu ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah
(objava leta 2007).
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Slika 54: Države že ukrepajo
Vir: Pak, 2009

Žal pa vse ni tako zeleno. Strokovnjaki opozarjajo na t. i. zeleno vrzel in zeleno pranje
možganov (greenwashing). »Greenwashing je praksa podjetij, ki želijo prikazati svoje
proizvode oz. sebe kot zelene, okolju prijazne, vendar pa v resnici to niso. Gre za zavajajočo
piarovsko uporabo besede zelena oz. za zeleno trženje, ki ni osnovano na dejstvih.
Beseda je nastala leta 1986, za njo pa je zaslužen ameriški
okoljevarstvenik Jay Westerveld, ki je v svojem takrat objavljenem
članku kritiziral hotelska podjetja, ki s tem, da v hotelske kopalnice
nameščajo napise za promocijo večkratne uporabe brisač, trdijo, da to
počnejo za ohranjanje okolja – v resnici pa jih je večina to počela
zgolj zaradi zmanjšanja stroškov in s tem večanja dobička. Termin se
danes na splošno uporablja za tiste poslovne prakse, ki več energije in
denarja potrošijo za to, da trdijo in oglašujejo, kako so zeleni, kot pa
dejansko
za
uvajanje
okolju
prijaznega
delovanja«
http://www.slovenia.info/, 9. 10. 2010).
Slika 55: Zelena vrzel
Vir: Pak, 2009

5.6

TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA

»Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, saj skoraj 60 % vsega ozemlja pokriva
gozd. V zadnjih desetletjih pa se delež gozda še povečuje, saj vsako leto posadijo kar preko
milijon dvesto tisoč dreves.
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Več kot tretjina (36 %) slovenskega ozemlja je zaščitenega in uvrščenega v evropsko omrežje
Natura 2000, ki varuje biotsko raznolikost. Slovenija je med biotsko najbolj raznolikimi
državami na svetu. Površina Slovenije predstavlja manj kot 0,004 % celotnega Zemljinega
površja, a na njem živi 1 % vseh živih bitij in 2 % zemeljskih bitij. Na tem ozemlju tako živi
kar 24.000 živalskih vrst. Na ozemlju Slovenije prebiva ena izmed največjih populacij rjavega
medveda v Evropi. Ta vrsta je v številnih drugih državah skoraj izumrla, v Sloveniji pa po
ocenah živi okoli 700 medvedov. Slovenija je tudi pomembno zavetišče za ptice. Na
Ljubljanskem barju in Sečoveljskih solinah gnezdi na stotine vrst ptic. V drugem največjem
slovenskem mestu, Mariboru, raste najstarejša vinska trta na svetu. Stara je že več kot 400 let,
a kljub temu še vedno vsako leto rodi grozdje. Slovenija je tudi ena izmed vodnato najbolj
bogatih držav v Evropi. Njene reke, potoki in drugi vodotoki so dolgi kar 27.000 kilometrov.
Poleg tega ima številne termalne in mineralne vrelce in veliko podtalnih voda.
Slovenija svojih zelenih naravnih bogastev ne jemlje kot samoumevna in jih želi ohraniti za
zanamce. Zeleni, ekološki, trajnostni in odgovorni turizem, ki ga razvija Slovenija, obsega vse
poglede trajnostnega razvoja. Dobre prakse tega turizma so: EDEN – Evropske destinacije
odličnosti, EU Marjetica, Modra zastava, zeleni zgledi in ekološke turistične kmetije«
(http://www.slovenia.info/si/Zelena-Slovenija.htm?zelena_slovenija_v=0&lng=1,
3.
10.
2010).
Zgodba o zelenem je vpeta v znamko I feel Slovenia. Obljubo naše znamke bomo uresničili
z razvojem zelenega turizma, zato je potrebno:
1. Spoznati dimenzije problematike (npr. analize zelenega turizma, povezovanje s stroko).
2. Preučiti vplive turizma na podnebje, vplive podnebja na turistična območja,
povpraševanje in ponudbo.
3. Ukrepati – pripraviti akcijski načrt zelenega turizma, ki stoji na petih stebrih (glejte sliko
59 na strani 84) in razvijati vzporedne zelene aktivnosti.
4. Meriti uspešnost.
STO je v letu 2010 sprejela Strategijo trženja zelenega turizma. Po eni strani gre za
implementacijo elementov zelenega turizma v vse naše turistične proizvode, po drugi strani pa
za predstavitev in trženje zelenega turizma ciljnim skupinam. Ključni turistični proizvodi
zelenega turizma v Sloveniji so: ekoturizem, turistične kmetije, turizem v zidanicah,
pohodništvo, kolesarjenje ... Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji pomeni edino opcijo
razvoja turizma – temu cilju se bo podredil razvoj vseh turističnih proizvodov (vseh sedmih
ključnih turističnih proizvodov) in razvoj destinacij.

Slika 56: Zgodba o zelenem je vpeta v blagovno znamko slovenskega turizma
Vir: Pak, 2009
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Primer 5.1
Trije najboljši zeleni zgledi slovenskega turizma.
Trije najboljši zeleni zgledi slovenskega turizma, ki so bili nagrajeni na 12. Slovenskem
turističnem forumu, so: Projekt Adrenalinček – Eko kamp Korita, Bohinj Park EKO hotel in
Terme Snovik.
Projekt Adrenalinček – EKO kamp Korita je največ točk dosegel pri kriteriju izvirnost, saj
kamp poleg navedenega vključuje tudi majhne ekološke koče, ki uvrščajo kamp v t. i. zračne
hostle – Open Air Hostels. Bohinj Park EKO hotel je hotel s petimi zvezdicami. Naziv hotela
z ekološko opredelitvijo izhaja iz okolju prijazne gradnje in najsodobnejših energetsko
varčnih tehnologij. Projekt Terme Snovik – prijazne okolju in ljudem je bil dobro ocenjen
tako pri kriteriju relevantnost kot tudi glede izvirnosti in stroškovne učinkovitosti. Primernost
izbire potrjujejo tudi že dosežena priznanja s področja ekologije, kot so ekološki standardi
ISO 14001, EU Marjetica, priznanje CIPRA ter nagrada za energetsko najučinkovitejše
podjetje 2008.

Slika 57: Zeleni zgledi slovenskega turizma
Vir: http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi (7. 9. 2010)
Modra zastava
»Mednarodni program Modra zastava želi spodbujati pri ljudeh aktiven odnos do naravnega
okolja. Upravljalci marin in kopališč ter lokalne oblasti, ki izkazujejo posebno skrben odnos
do lastnega ter širšega okolja, lahko prejmejo evropski okoljski znak Modra zastava, ki se
podeljuje na podlagi razpisa vsako leto posebej. Program koordinira Fondacija za okoljsko
vzgojo (Foundation for Environmental Education − FEE International), izvaja pa ga
koordinacija za Modro zastavo (Blue Flag Coordination), ki ima sedež v Kopenhagnu na
Danskem.
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Da gre za uveljavljen in cenjen ekološki znak, dokazuje tudi priznanje, ki ga je programu
Modra zastava podelil nemški organizator potovanj TUI na turistični borzi v Berlinu v letu
2001, za »svojega« pa sta ga prevzeli UNEP (okoljski program Združenih narodov) in
Svetovna turistična organizacija. V letu 2010 se je v Sloveniji podelilo osem Modrih zastav,
šest za naravna kopališča, dve za marine. Podelilo se je tudi jubilejno priznanje – Campingu
Šobec – naravnemu kopališču Šobčev bajer za deseto prejeto Modro zastavo. V Sloveniji pa
se je v šestnajstih letih izvajanja programa podelilo tudi preko 100 individualnih Modrih
zastav za lastnike ali uporabnike plovil« (http://www.modrazastava.si/index.php, 9. 10. 2010).

Slika 58: Okoljski znak Modra zastava
Vir: http://www.modrazastava.si (9. 10. 2010)

Zeleni turizem ni trend, temveč pogoj za konkurenčnost turizma!
Izkoristimo priložnosti zelenega turizma! Ukrepajmo takoj – vsak zase in vsi
skupaj!
Slovenski turistični forum je najpomembnejše strokovno srečanje na
področju turizma v Sloveniji. Glavna tema 12. foruma, ki je bil leta 2009, je
bila Turizem v zelenem gospodarstvu (glejte http://www.slovenia.info/si/Programdogodka.htm?ps_program_forum=0&lng=1). Tudi 13. Slovenski turistični forum leto kasneje,
je bil obarvan zeleno in lokalno – glavna tema dogodka je bila Konkurenčnost in trajnostni
razvoj
v
turizmu
(glejte
http://www.slovenia.info/si/Turističniforum.htm?ps_forum_sto=0&lng=1).

Slika 59: Strateške usmeritve zelenega turizma
Vir: Pak, 2009
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Slika 60: Slovenija je zelena, Slovenija ukrepa zeleno, Slovenija promovira zeleno
Vir: Piciga, 2009

Trajnostni oz. zeleni turizem je razvojna priložnost Slovenije. Je odgovor vseh deležnikov v
turizmu na spremembe v okolju s ciljem zagotavljanja dolgoročne konkurenčnosti
slovenskega turizma in povečanja kakovosti življenja prebivalcev Slovenije. Zavedati pa se je
potrebno tudi nevarnosti, ki jih prikazuje spodnja tabela.
Tabela 6: Priložnosti in nevarnosti zelenega turizma
Priložnosti

Nevarnosti

Prerazporeditve turističnih tokov zaradi podnebnih
vplivov (potovanja v bližnje destinacije, iskanje
avtentičnega, lokalnega …).

Slovenski turizem ne ukrepa takoj in dovolj v smeri
razvoja zelenega turizma za ohranitev konkurenčnega
poslovanja, premalo certificiranih ponudnikov.

Povezanost s strokovnjaki na področju podnebnih
sprememb, energetsko učinkovite gradnje, designa,
ekološke prehrane … in partnerji v industriji.

Neudejanjenje destinacijskega managementa
posledično težja implementacija zelenega turizma.

Naraščajoč zeleni trg na bližnjih emitivnih trgih.

Nadaljevanje investicijskega ciklusa brez upoštevanja
energetsko učinkovite gradnje.

Učinkovitejše medsektorsko povezovanje.

Trg nas ne bo opazil kot zeleno destinacijo, ker bomo
prepozni v razvoju ponudbe.

Turizem lahko prevzeme vodilno vlogo na področju
osveščanja.

Pojavi se lahko problem »green–washinga«, če bomo
komunicirali Slovenijo kot ZELENO destinacijo in ne
izpolnjevali obljub.

Razvoj zelenih destinacij na podlagi mednarodnih
kriterijev.

Obveznosti Slovenije do izpustov emisij se ne
izpolnjuje.

in

Ostali sektorji v državi ne ustvarjajo pogojev za razvoj
zelenega turizma.

Vir: Pak, 2009

Primer 5.2
Spodbude za zeleni in inovativni turizem.
STO je v sodelovanju z Banko turističnih priložnosti Slovenije (v nadaljevanju BTPS) v sklopu
portala Challenge: Future objavila prvi StormIt izziv, imenovan »Give me three days of
GREEN sLOVEnia«. S pomočjo študentov vsega sveta iščejo najboljši predlog tridnevnega
potovanja po Sloveniji za dve osebi s poudarkom na trajnostnem, odgovornem in ekološkem
turizmu.
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Cena na osebo ne sme preseči 500 EUR. Zmagovalec bo lahko s prijateljico ali prijateljem
predlagani turistični paket tudi preizkusil. Vse konstruktivne predloge bodo po zaključku
natečaja preko portala BTPS ponudili slovenskim turističnim agencijam, da jih pričnejo tržiti.
Zbrani predlogi bodo imeli odgovor na vprašanje, kaj si mladi z vsega sveta želijo doživeti v
Sloveniji (Novice doma, 2010, 15).

Izziv 5.5 Preberite 40 dejstev o Sloveniji in njenih prebivalcih, ki vas utegnejo
presenetiti.
Dostopno
na
http://www.slovenia.info/si/Ali-ste-vedeli.htm?ali_ste_vedeli=0&lng=1. Na koliko in katere sklope so razdeljena dejstva? Katerih 5
dejstev vas je najbolj presenetilo?
Izziv 5.6 Oglejte si spletno stran http://www.slovenia.info/si/EDEN-2009/VAROVANAOBMOČJA-V-SLOVENIJI.htm?eden_2009=82&lng=1 in odgovorite na vprašanji.
−
−

Kaj so varovana območja?
Koliko in katera varovana območja opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/2004)?

Za vsakega od zavarovanih območij poiščite primer. Koliko narodnih, regijskih in
krajinskih parkov imamo v Sloveniji?
Izziv 5.7 Na spletni strani http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=18 boste našli
predstavitev in vse informacije o projektu NARTURA 2000.
−
−
−
−
−
−
−

Za kakšen projekt gre in kaj je namen Nature 2000?
Zakaj je Slovenija pristopila k projektu in kakšne so (oz. so bile) njene naloge?
Predstavite najpogostejše zmote o projektu.
Kdaj so bila določena območja Natura 2000 v Sloveniji in koliko jih je?
Kolikšen del površine Slovenije zajemajo ta območja in kolikšen del skupne površine
Natura 2000 je znotraj zavarovanih območij?
Primerjajte Naturo 2000 v Sloveniji s sosednjimi državami članicami Evropske unije.
Območja Natura 2000 si oglejte s pomočjo naravovarstvenega atlasa.

Izziv 5.8 Predstavite projekt EDEN – Evropske destinacije odličnosti (glejte
http://www.slovenia.info/si/Destinacije-odličnosti-EDEN.htm?eden_project=0&lng=1).
Katere tri destinacije so v letih 2008, 2009 in 2010 pridobile laskavi naziv »slovenska
destinacija odličnosti«? Kakšne so bile teme projekta in kakšna je tema izbora v letu 2011?
Izziv 5.9 Poiščite še 2 domača in 2 tuja dobra zelena zgleda turizma – primera dobre prakse
trajnostnega razvoja oz. zelenega turizma in ju predstavite v sliki in besedi.
Izziv 5.10 Na poslovnih straneh http://www.slovenia.info/ poiščite tudi »50 nasvetov za
zeleno ravnanje v turizmu«, jih preberite in izberite 5 nasvetov, ki jih boste upoštevali kot
turist, in 5, ki bi jih upoštevali kot ponudnik vašega turističnega proizvoda, oblikovanega
tekom vaj.
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Izziv 5.11 Na primeru svojega turističnega proizvoda, ki ste ga razvijali v
zadnjih vajah, pojasnite, kako bi vanj vključili trajnostni razvoj.
Izziv 5.12 Najprej dobro preučite spletno stran STO, ki govori o zelenem turizmu v Sloveniji
– http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1, nato pa jo
primerjajte s spodaj navedenimi angleškimi spletnimi stranmi. Do kakšnega zaključka ste
prišli? Spletne strani:
−
−
−
−
−
−

http://www.visitsouthdevon.co.uk/green-holidays/home,
http://www.northdevon.com/site/about-north-devon/green-tourism,
http://www.devon.gov.uk/greenpaper-part1.pdf,
http://www.devon.gov.uk/greenpaper-part2.pdf,
http://www.golakes.co.uk/information/cumbria-green-tourism.aspx,
http://www.lakedistrict.gov.uk/index/caringfor/projects.htm.

Izziv 5.13 V kolikor želite poglobiti znanje, si oglejte tudi spletne strani:
−
−
−
−

http://www.turisticna-zveza.si/turisticna-misel.php (Podnebne spremembe in vplivi na
razvoj turizma ter Razvoj EKOturizma,
http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1,
http://www.responsibletravel.com/Copy/Copy100427.htm (vodilni on-line organizator
zelenih potovanj v Veliki Britaniji),
http://www.green-business.co.uk/ (angleški nacionalni sistem za izdajanje certifikatov
na področju trajnostnega razvoja v turizmu).

POVZETEK POGLAVJA
Britanski organizator potovanj Thomson je leta 2004 naročil raziskavo različnih trendov, ki
bodo oblikovali potovanja v prihodnosti tja do leta 2024.
Hiter razvoj turizma ima za posledico številne nevšečnosti. Te se kažejo predvsem v
čezmernem obremenjevanju okolja. Vendar se stvari spreminjajo tako na strani
povpraševanja kot tudi na strani ponudbe.
Podnebne spremembe so nov izziv, ki prinaša globalnemu turizmu več tveganja kot
priložnosti ter napoveduje regijsko, sezonsko in produktno prerazporeditev turističnih tokov.
Vedenje potrošnikov se hitro spreminja, turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne
destinacije.
Zeleni turizem obsega vse poglede trajnostnega turizma, ki temelji na štirih osnovnih
principih: okoljskem, družbenem, gospodarskem in podnebnem.
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Zeleni turizem minimizira vplive turizma na okolje in maksimira njegovo prilagoditev
podnebnim spremembam. Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi
nujna smer nadaljnjega razvoja. To potrjujejo tudi podatki raziskave Euroflash barometer
iz leta 2009 in domače raziskave. Potrošniki bodo od turističnih podjetij vse bolj pričakovali,
da nudijo vsaj osnovno raven odgovornosti do okolja. Hkrati raziskave tudi opozarjajo, da so
potrošniki pripravljeni plačati višje cene le za kakovostne zelene proizvode. Žal prihaja
pogosto do razkoraka med tistim, kar potrošniki in podjetja govorijo, in tistim, kar dejansko
počno; to označujeta pojma zelena vrzel in zeleno pranje.
Slovenija svojih zelenih naravnih bogastev ne jemlje kot samoumevna in jih želi ohraniti
zanamcem. Zeleni, ekološki, trajnostni in odgovorni turizem Slovenija dokazuje z dobrimi
praksami, v letu 2010 sprejeto Strategijo trženja zelenega turizma in razvojem turističnih
proizvodov zelenega turizma. Komuniciranje zelenega turizma podpiramo s pozicijskim
sloganom SLOVENIA GREEN.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Predstavite trende na področju turizma, s poudarkom na trajnostnem razvoju.
Kako se predstavljeni trendi povezujejo s Strategijo trženja slovenskega turizma?
Koliko omenjeni dokument upošteva te trende? Bo Slovenija pri razvoju novih
turističnih proizvodov izhajala iz teh trendov?
Z vidika trendov komentirajte (namišljeni) turistični proizvod »Po sledeh rjavega
medveda«, ki ga nudi neka turistična agencija v Kočevju. Agencija omogoča manjši
skupini turistov pod vodstvom izkušenega vodnika (naravovarstvenika, gozdarja,
lovca), da en dan spremljajo življenje te prekrasne, v Evropi vse bolj redke živali.
Kakšni so negativni vplivi turizma na okolje? Ali se na tem področju že kaj spreminja?
Poiščite (najbolje v knjižnici) revijo National Geographic Popotnik, št. 13, marec 2010,
in preberite članek »Ocenjujemo 133 krajev – Lestvica turističnih točk«. Katerim
turističnim krajem kaže najbolje in katerim najslabše? Kam se je uvrstila Slovenija?
Kdo je pripravil lestvico in na temelju katerih kriterijev?
Kakšen bo vpliv podnebnih sprememb na turizem? Razmislite, kako se temu ponudniki
turističnih proizvodov oz. storitev prilagajajo in se bodo morali v prihodnje še bolj
prilagajati?
Kakšen bo neposredni in posredni vpliv podnebnih sprememb v Sredozemlju in s tem
tudi v Sloveniji?
Ali Slovenija z vidika podnebnih sprememb razvija ustrezne, prave turistične
proizvode?
Opredelite pojma trajnostni razvoj in zeleni turizem.
Glede na opredelitev pojma ogljični odtis (Carbon Footprint) komentirajte oz. pojasnite
rezultate, do katerih ste prišli pri izzivu 5.3.
Zakaj lahko trdimo, da je geslo »Slovenija je zelena, Slovenija ukrepa zeleno, Slovenija
promovira zeleno« resnično? Utemeljite.
Predstavite dobre prakse zelenega turizma v Sloveniji. Kateri so ključni turistični
proizvodi zelenega turizma v Sloveniji?
Se strinjate, da je trajnostni oz. zeleni turizem razvojna priložnost Slovenije? Zakaj?
Opozorite tudi na nevarnosti.
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Priloga 1

Primer 3.1
Borza ITB Berlin in cenovno ugodna ponudba za Dubaj
Na letošnji borzi je 11.000 razstavljavcev zastopalo kar 180 držav in regij sveta. Borzo je v
preteklem letu, leta 2009, obiskalo 178.971 obiskovalcev. Borza izstopa tudi s svojo medijsko
pokritostjo, saj jo obišče kar 7.000 predstavnikov medijev. ITB zagotavlja najpomembnejše
poslovne kontakte in srečanja s podjetji za razvoj partnerstev. Borzni prostor in različni
segmenti z dodatnimi dogodki predstavljajo celoten produktni spekter turistične industrije.
Borza, ki poteka vsako leto v mesecu marcu, je pomembna tudi z vidika predstavitve aktualnih
trendov
v
turizmu
(http://www.djslovenija.si/si/657/novice/zanimivo.html?o=c096928b757f8684cce89696d0d2b9a5b690a3ab98
bec6a58890e06b798754556a6684ab6456989e6b7878466379, 12. 9. 2010).
V okviru akcije »Kids go free« sta lahko dva otroka z družbo Emirates letela brezplačno. Pogoj
je bil, da sta ju spremljali dve odrasli osebi, ki sta potovanje zase plačali. Poleg leta so imeli
otroci v številnih hotelih brezplačno prenočišče, brezplačne prevoze z metrojem in brezplačne
vstopnine. Akciji se je pridružilo 80 hotelov, med drugimi tudi Dubai Aquarium in Ski Dubai.
Na ta način želijo, da bi Dubaj postal atraktiven celoletni počitniški cilj, kajti zaradi vročine v
poletnih mesecih je prav v tem času manj rezervacij. Akcija »Kids go free« se je pričela 14.
maja in je trajala do 30. septembra (Lesjak Klapš, 2010, 34).

Primer 3.2
Mladinski hotel Celica
»Nastanitev v Celici je nekaj posebnega, saj gostje spijo v bivšem avstro-ogrskem zaporu,
zgrajenem v letu 1883. Nekdanje zaporniške celice so umetniki spremenili v 20 unikatnih sob in
gostje imajo zato občutek, da spijo v galeriji in ne v nekdanjem zaporu. Za Celico je torej
značilno, da ne ponuja zgolj osnovnega in pričakovanega proizvoda mladinskega hotela, temveč
ima ponudbo na ravni razširjenega proizvoda, saj z omogočanjem edinstvenih doživetij preseže
porabnikova pričakovanja, s tem pa se uspešno kosa z drugimi ponudniki turističnih namestitev.
Posebnost hostla Celica je v tem, da ni samo prostor za prenočitev, temveč je tudi turistična
znamenitost.
Ker je Celica ocenjena za najboljši mladinski hotel na svetu, je tudi cena prenočitve, ki se sicer
giblje od 18 do 25 EUR za prenočitev s samopostrežnim zajtrkom, v zgornjem cenovnem
razredu za mladinska prenočišča. Kljub vsemu pa je cena še vedno bistveno nižja kot v
ljubljanskih hotelih.

Zaradi vsega navedenega Celica podira rekorde. Celica je že dve leti po odprtju (odprta je bila
leta 2003) dosegla 6-odstotni tržni delež vseh prenočitev v Ljubljani in 93-odstotno povprečno
letno zasedenost sob. Tako se lahko pohvali z najboljšo zasedenostjo v Ljubljani in eno
najboljših v Sloveniji« (Grlica, 2006, 120).
Hoteli Catalonia Royal Bavaro, Pinewood Village Beach Resort&Spa, Hilton Naples
Hotel španske verige Catalonia, ki se nahaja v Punta Cani (Dominikanska republika), je
namenjen izključno gostom brez otrok. Zaradi tega je tako v restavracijah kot ob bazenih in na
plaži izreden mir. Nikjer ni kričanja, glasnega smeha, čofotanja v vodi, glasne glasbe,
animacijskih iger, ni strahu, da bi gosta pomotoma zadela kakšna žoga (glejte
http://www.hotelescatalonia.com/en/our_hotels/caribbean/dominican_republic/punta_cana/higuey/hotel_catalonia
_royal_bavaro/index.jsp).
V malem butičnem hotelu Pinewood Village Beach Resort&Spa, oddaljenem 30 km od
Mombase (Kenija), vsakega gosta na dan prihoda pričakajo z osvežilnim brezalkoholnim
koktajlom in krpico, s katero se lahko osveži, njegovo ime pa je napisano na tabli dobrodošlice.
To je tudi edini hotel na 25 km dolgi plaži, imenovani Diani beach, ki ima lastno, zasebno plažo,
na katero vsiljivi prodajalci nimajo vstopa (http://www.pinewood-beach.com/).
V Hiltonovem hotelu v Naplesu (Florida, ZDA) goste trikrat dnevno brezplačno odpeljejo na
plažo. Nič posebnega, dokler ne omenimo, da je vstop na javno plažo potrebno sicer plačati in
da vsak gost dobi ležalnik, brisačo za plažo in majhen ročni hladilnik (po angl. cooler) s
steklenico mrzle vode. Ob strežbi se vsak uslužbenec gostu ob prijaznem pozdravu predstavi z
imenom. Goste vsako jutro pred vrati sobe pričaka izvod časopisa (glejte
http://www.hiltonnaples.com/).

Primer 3.3
Diferenciacija po grško
»Med najbolj obiskanimi lokali v mestu je lokal z edinstveno ponudbo. Njihov glavni izdelek je
namreč sadni koktajl v velikih kozarcih, iz katerih nato pije celotna zasedba mize z dolgimi
slamicami. Poleg tega v kozarec zataknejo še zastavo države, iz katere prihajajo gosti. Čeprav
so bili sosednji lokali povprečno obiskani, je bil opisan lokal vedno poln. To je moč
diferenciacije.
Na Rodosu je tudi zelo lepo mesto Lindos, ki je znano po antičnem samostanu na gričku za
mestom. Da bi prišli do samostana, imate na voljo dve možnosti − greste peš ali z oslom. Da,
prav ste prebrali. V mestu imajo posebno službo, ki ji rečejo Lindos taxi. Ta taksi v obliki osla je
sicer počasnejši kot navaden taksi, je pa zato toliko bolj zanimiv za turiste. Na koncu »vožnje«
vas fotograf tudi slika z oslom. In kdo ne bi hotel fotografije sebe na oslu? Meščani Lindosa so
si pripravili dober poslovni model. Namesto da bi šli turisti do samostana peš, jim ponudijo
osla, nato pa jim ponudijo še fotografijo. Mestna zanimivost je tako vir dveh dodanih
prihodkov« (Grlica, 2006, 130–131).

Priloga 2

Primer 4.1
Kakovost, ki preseneti − hotel Schindlerhof
Hotel Schindlerhof razpolaga z 92 individualno opremljenimi sobami in 10 konferenčnimi
dvoranami, restavracijo, japonskim vrtom in t. i. nepozabnim vrtom, čajnim paviljonom, Beauty
centrom, savno, telovadnico in fitnes centrom ter pralnico in sušilnico za goste.
Njihov pristop h kakovosti temelji na zapovedih:
−
−
−
−

kakovost, o kateri se ne razpravlja;
kakovost, ki izpolni vzbujena pričakovanja;
kakovost, ki preseneti;
kakovost, ki bogati in povzroči odziv.

Hotelske sobe so opremljene tematsko. Npr. Ryokan soba – japonska soba je opremljena po
principu feng šui, s pogledom na japonski vrt. Tukaj so še Wine house – vinska soba, Country
house – domača soba, v kateri se počutiš kot doma … Poleg klasične opreme imajo vse sobe
hišni kino, DVD- in CD-predvajalnik, kuhalnik za kavo oz. čaj ter likalno desko.
Svojim gostom nudijo mednarodno in lokalno kuhinjo (vsa hrana je sveže pripravljena,
uporabljajo pa le lokalne sestavine), kopico športnih aktivnosti, možnost izposoje koles in
organizacijo kolesarskih tur po okolici, družabno-športne dogodke (turnirje, piknike),
organizirajo ogled muzeja (New museum for Culture and Desing), čajanke v čajnem paviljonu
za starejše dame, božične večerje, otroške jasli oz. varstvo otrok, čistilni servis za obutev ...
Svoje goste redno presenečajo: zapomnijo si navade rednih gostov, ob prihodu ponudijo
osvežilno pijačo, očistijo sneg z avtov svojih gostov, obveščajo jih o radarskih kontrolah,
obdarujejo otroke, udeležencem seminarjev med odmorom npr. postrežejo suši (japonsko jed).

Primer 4.2
Zdraviliški turizem v Sloveniji in raziskava
V okviru raziskave, ki je bila opravljena spomladi 2009 in v katero je bilo zajetih vseh 15
slovenskih naravnih zdravilišč, smo analizirali 12 anketnih vprašalnikov, ki jih zdravilišča
uporabljajo pri merjenju oz. ugotavljanju zadovoljstva svojih gostov. Nekatera zdravilišča, ki so
v sklopu istega podjetja, uporabljajo identične vprašalnike, nekatera različne. Daleč največ
vprašanj je namenjenih ocenjevanju kakovosti sestavin ponudbe hotela.

Vsa analizirana zdravilišča pri tem uporabljajo lestvico (tristopenjska petkrat, petstopenjska
štirikrat, štiristopenjska trikrat). Ostala vprašanja in pogostost njihovega pojavljanja v anketnih
vprašalnikih prikazuje tabela 7 spodaj. V vseh analiziranih vprašalnikih se nahaja odprti tip
vprašanj. Največkrat se nanašajo na pripombe/predloge/nasvete/želje (devetkrat), pohvalo
zaposlenih in razlog zanjo (šestkrat) ter razlog ponovnega (ne)obiska (petkrat). Redka
zdravilišča goste motivirajo za izpolnjevanje vprašalnika z možnostjo sodelovanja v nagradnem
žrebanju (štirikrat), večina pa goste zaprosi za kontaktne podatke zaradi pošiljanja informacij o
ponudbi in promocijskega gradiva (osemkrat).

Tabela 7: Ostala vsebina vprašanj in pogostost pojavljanja v anketnih vprašalnikih
Zap.
št.

Vprašanje

Število
vprašalnikov

1
2
3

Vir informacij – kje je gost izvedel za zdravilišče
Vrsta gosta gleda na pogostost obiska – prvi obisk ali redni gost
Starost gosta

12
10
10

4
5

Datum bivanja/izpolnjevanja vprašalnika
Morebitni ponovni obisk

9
8

6
7
8
9

Motiv/namen/razlog prihoda
Kje je bil gost nameščen – objekt, soba
Spol
Nadaljnja priporočila

6
6
5
4

Vir: Grlica, 2009, 839

Ugotovitve in primerjava z modelom – vprašalnikom strokovnjakov. Slovenska zdravilišča
merijo kakovost in le v manjši meri zadovoljstvo. Nobeno od zdravilišč ne preverja, kakšna so
bila pričakovanja gostov in le v treh (vsa delujejo pod blagovno znamko Panonske terme)
preverjajo, v kolikšni meri so se le-ta izpolnila. Zdravilišča ne preverjajo pomembnosti
posameznih sestavin ponudbe, kar onemogoča analizo ključnih dejavnikov, ki imajo na
zadovoljstvo njihovih gostov najmočnejši vpliv. Spremljanje zadovoljstva gostov v zdraviliščih
ni celovito, saj to narekuje tudi spremljanje njegovih posledic, npr. priporočil in širjenje
informacij od ust do ust. Odsotnost nekaterih demografskih informacij in informacij, ki se
nanašajo na same počitnice oz. potovanje, zdraviliščem onemogoča globlje poznavanje gostov
in ugotavljanje razlik med posameznimi skupinami gostov.
Zgolj spremljanje zadovoljstva ni dovolj. Analiza anketnih vprašalnikov, s katerimi slovenska
naravna zdravilišča merijo zadovoljstvo svojih gostov, je pokazala precejšnja odstopanja
(oblikovna in vsebinska) od predlaganega modela. Razloge za takšno stanje, predvsem pa
odgovor na vprašanje, zakaj slovenska zdravilišča za merjenje zadovoljstva svojih gostov ne
uporabljajo predlaganega vprašalnika strokovnjakov, bi bilo smiselno poiskati v nadaljevanju
raziskave (Grlica, 2009, 839–841).

