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UPORABA MOBILNIH TEHNOLOGIJ V PROMOCIJI ZDRAVILIŠKEGA
TURIZMA SLOVENIJE IN HRVAŠKE
Živimo v času, ko je žepna pametna mobilna naprava postala zmogljivo večnamensko
orodje, ki nam omogoča pomembno komunikacijo preko mobilnega svetovnega spleta
takoj in od koderkoli. Lahko celo zatrdimo, da mobilna tehnologija v osnovi spreminja
navade in stil našega življenja, tako v načinu pridobivanja željenih informacij kot tudi v
načrtovanju in izvajanju turističnega udejstvovanja. Z izvedeno raziskavo, ki je temeljila
na dveh tehničnih analizah in hevrističnem ocenjevanju, smo preverili, kako so se
ponudniki slovenskega zdraviliškega turizma prilagodili in integrirali rešitve, ki
uporabnikom mobilnih naprav omogočajo učinkovito pridobivanje informacij preko
njihovih spletnih strani. Ugotovili smo, da je večina slovenskih ponudnikov zdraviliškega
turizma že optimizirala svoje spletne strani, tako da te zagotavljajo kakovostno
uporabniško izkušnjo tudi koristnikom mobilnih naprav. Primerjave podatkov z nam
konkurenčnim zdraviliškim turizmom na Hrvaškem kažejo, da so njihove spletne strani
manj optimizirane za ustrezno mobilno uporabo, kar bi lahko ocenili kot konkurenčno
prednost slovenskega zdraviliškega turizma.
Ključne besede: mobilne tehnologije, mobilna naprava, zdraviliški turizem, e-turizem,
mobilni internet

THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF
HEALTH TOURISM IN SLOVENIA AND CROATIA
We live in a time when a smartphone has become a powerful multifunctional device
which can provide an important communication via mobile World Wide Web anytime
and anywhere. More importantly, mobile technology is fundamentally changing
people's habits and lifestyle, both in the way how to obtain the desired information, as
well as the way how to plan and implement the desired tourist activity. We conducted
a survey which was based on two technical analysis and heuristic evaluation. The
following survey examines how the providers of Slovenian health and spa tourism have
customized and integrated solutions for mobile users in order to allow mobile users
efficient acquisition of information through their websites. We have found that the
majority of Slovenian spa tourism providers have already optimized their websites, so
that they provide a quality user experience also to mobile users. Comparisons of data
from a competitive health and spa tourism in Croatia show that their websites are less
optimized for proper mobile usage which could be seen as competitive advantage
Slovenian spa tourism already has.
Key Words: mobile technology, mobile device, health tourism, e-tourism, mobile
internet
UDK: 338.48-6(497.4+497.5):621.395.721.5(043.5)
615.82/.83(497.4+497.5):004.738.5(043.5)

iv

KAZALO
UVOD ................................................................................................................................ 1
Opis problema ............................................................................................................... 1
Namen in cilji raziskave ................................................................................................. 2
Hipoteze ali raziskovalna vprašanja .............................................................................. 3
Predpostavke in omejitve raziskave.............................................................................. 3
Metode raziskovanja ..................................................................................................... 4
1 POMEN INFORMATIKE IN TEHNOLOGIJ KOMUNICIRANJA V TURIZMU ..................... 5
1.1

Definicija in sestavine IKT ................................................................................... 7

1.2

Vloga IKT v turizmu (e-turizem) .......................................................................... 8

1.3

Vpliv IKT na promocijo v turizmu...................................................................... 12

1.4

IKT-prijemi in orodja za trženje v turizmu ........................................................ 18

1.4.1

Blagovna znamka na spletu ...................................................................... 19

1.4.2

Razvoj vsebine in spletno upravljanje ...................................................... 20

1.4.3

Socialni mediji ........................................................................................... 22

1.4.4

E-poštni marketing .................................................................................... 25

2 RAZVOJ, VLOGA IN UPORABA MOBILNIH TEHNOLOGIJ V PROMOCIJI TURIZMA ..... 26
2.1

Razvoj mobilnih tehnologij ............................................................................... 27

2.1.1

Razvoj brezžičnih komunikacij in mobilnih omrežij .................................. 28

2.1.2

Razvoj mobilnega interneta ...................................................................... 33

2.2

Pregled mobilnih naprav in njihovih značilnosti ............................................... 36

2.3

Programska oprema mobilnih naprav in namenske aplikacije ........................ 40

2.4

Uporaba pametnega mobilnega telefona s strani turista in vpliv na njegovo
turistično doživljanje ........................................................................................ 44

2.5

Vpliv uporabe mobilnih tehnologij na promocijo v turizmu ............................ 48

3 MOBILNIM NAPRAVAM PRIJAZNA SPLETNA STRAN ................................................. 55
3.1

Vrste spletnih strani za mobilne naprave ......................................................... 56

3.2

Značilnosti spletne strani s kakovostno uporabniško izkušnjo na mobilni
napravi .............................................................................................................. 61

3.3

Značilnosti mobilne spletne strani v turizmu ................................................... 67

4 POMEN, STANJE IN RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V SLOVENIJI ....................... 70
v

4.1

Pomen in ponudba slovenskih zdravilišč .......................................................... 70

4.2

Verificirana zdravilišča v Sloveniji ..................................................................... 73

4.3

Prihodnost in razvoj slovenskih zdravilišč ........................................................ 76

5 POMEN, STANJE IN RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA NA HRVAŠKEM .................. 79
5.1

Pomen in začetki zdraviliškega turizma na Hrvaškem ...................................... 79

5.2

Ponudba in izvajalci zdraviliškega turizma na Hrvaškem ................................. 82

5.3

Prihodnost in razvoj hrvaških zdravilišč ............................................................ 86

6 ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ ...... 90
6.1

Metode raziskave ............................................................................................. 90

6.1.1

Določitev populacije in izvora podatkov................................................... 90

6.1.2

Pridobivanje podatkov in tehnična analiza ............................................... 91

6.1.3

Hevristično vrednotenje ........................................................................... 94

6.1.4

Tehnična izvedba .................................................................................... 101

6.1.5

Analiza podatkov..................................................................................... 101

6.2

Rezultati raziskave .......................................................................................... 102

6.2.1

Deskriptivna statistika............................................................................. 102

6.2.2

Analiza razlik vrednotenj slovenskih in hrvaških spletnih strani ............ 108

6.3

Primerjava rezultatov med Slovenijo in Hrvaško............................................ 111

6.4

Potrditev oziroma zavrnitev hipotez .............................................................. 113

6.5

Predlogi in navodila glede izdelave oziroma modifikacije mobilnim napravam
prijazne spletne strani v zdraviliškem turizmu ............................................... 114

7 ZAKLJUČEK ............................................................................................................... 117
8 SEZNAM VIROV IN LITERATURE .............................................................................. 119
PRILOGE ........................................................................................................................ 128

Kazalo slik
Slika 1: Okvir delovanja e-trgovine ................................................................................. 10
Slika 2: E-turizem kot IT-orodje za strateško upravljanje v turizmu ............................... 11
Slika 3: Ključni elementi IKT usmerjenega turističnega trženja ...................................... 13
Slika 4: Ciklični 5-fazni model potovanja turista ............................................................. 16

vi

Slika 5: Razvoj generacij mobilnih omrežij skozi čas....................................................... 29
Slika 6: Izboljšanje uporabniške izkušnje skozi razvoj mobilnih omrežij ........................ 31
Slika 7: Časovno opredeljeni mejniki v razvoju mobilnega interneta............................. 34
Slika 8: Dostopi do interneta preko mobilne naprave, globalno .................................... 35
Slika 9: Zgodovinski pregled evolucije mobilnih naprav ................................................. 36
Slika 10: Funkcije pametne naprave ............................................................................... 38
Slika 11: Bistvene značilnosti pametnega mobilnega telefona ...................................... 39
Slika 12: Tržni delež nameščenih OS na prodanih pametnih mobilnih napravah .......... 42
Slika 13: Število dostopnih namenskih aplikacij, v milijonih, leto 2015 ......................... 43
Slika 14: Strukturiran proces uporabe pametnega telefona v vsakodnevnem življenju in
vpliv na turistično doživljanje ......................................................................................... 47
Slika 15: Uporaba pametnih mobilnih telefonov skozi faze turističnega cikla ............... 53
Slika 16: Primer prikaza odzivne spletne strani .............................................................. 57
Slika 17: Primerjava prikaza med klasično in mobilno spletno stranjo .......................... 59
Slika 18: Pregled lokacijske razpršenosti 14 slovenskih naravnih zdravilišč ................... 74
Slika 19: Izrez slike spletnega vmesnika »Preizkus prijaznosti mobilnim napravam« .... 92
Slika 20: Izrez slike spletnega vmesnika »Mobile SEO« .................................................. 93
Slika 21: Prijaznost spletne strani mobilnim napravam, Slovenija ............................... 103
Slika 22: Prijaznost spletne strani mobilnim napravam, Hrvaška ................................. 103
Slika 23: Ocene spletnih strani slovenskih zdravilišč, Mobile SEO ............................... 105
Slika 24: Ocene spletnih strani hrvaških zdravilišč, Mobile SEO ................................... 106
Slika 25: Ocene spletnih strani slovenskih zdravilišč, hevristično vrednotenje ........... 107
Slika 26: Ocene spletnih strani hrvaških zdravilišč, hevristično vrednotenje ............... 108
Slika 27: T-test neodvisnih vzorcev ............................................................................... 110
Slika 28: Neparametrični Wilcoxonov test.................................................................... 111
Slika 29: Primerjava rezultatov med Slovenijo in Hrvaško, Mobile SEO ....................... 112

Kazalo tabel:
Tabela 1: Povprečne vrednosti izvedenih testov .......................................................... 109
Tabela 2: Test normalnosti porazdelitev ...................................................................... 109
vii

UVOD
Opis problema
S tem delom želimo preveriti, v kakšni meri so se podjetja, ki tvorijo slovenski zdraviliški
turizem, prilagodila in integrirala rešitve, ki jih omogoča prisotnost današnje mobilne
tehnologije. Analiza njihovih spletnih strani nam bo podala odgovor, koliko so ta podjetja
dejansko prilagojena novim razmeram na trgu – potencialnim strankam, ki uporabljajo
pametni mobilni telefon, ter predvsem kakšne pomanjkljivosti oziroma prednosti imajo
njihove spletne rešitve, primerjalno znotraj obravnavanega sektorja. Za lažjo
ponazoritev rezultatov bomo ugotovitve v nadaljevanju dela primerjali še s stanjem, ki
ga bomo na isti raziskovalni osnovi zaznali v nam konkurenčnem zdraviliškem turizmu
na Hrvaškem.

Živimo v času, ko je pametni mobilni telefon postal del našega vsakdana in zelo zmogljivo
večnamensko orodje, ki ga že dolgo ne uporabljamo več samo za klasične telefonske
pogovore. Današnji pametni mobilni telefoni so postali pravzaprav računalniki v malem
in nam zato poleg osnovnega telefoniranja in pošiljanja tekstovnih sporočil omogočajo
pomembno komunikacijo z zunanjim svetom – preko svetovnega spleta. Tako postaja
branje elektronske pošte, prebiranje novic na socialnih omrežjih, pregled spletnih strani
oziroma vse tisto, kar smo običajno počeli z osebnim računalnikom, osrednja funkcija
mobilnega telefona. Tako želenih informacij ne pridobivamo več sedeči za pisalno mizo,
ampak na naših mobilnih napravah v pričakovanju kave, med gledanjem televizije, med
sestanki, med vožnjo na avtobusu …, pravzaprav povsod, ob pogoju, da nam je na voljo
mobilni oziroma brezžični internetni signal. O tem, da je mobilna tehnologija pravzaprav
spremenila naše navade in obnašanja, priča podatek največjega svetovnega spletnega
iskalnika Google (Google 1, 10. 7. 2016), ki je v letu 2015 zaznal »prelom«, namreč kot
so že nakazovali trendi zadnjih let, se je prvič zgodilo, da je več kot 50 odstotkov spletnih
strani (gledano svetovno) bilo obiskanih s strani tistih uporabnikov, ki so za spletno
brskanje uporabili mobilno napravo, kot je pametni telefon ali tablica.
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In v kolikor se zavedamo, da je turizem industrija, ki se mora globalno prilagajati
družbenim spremembam, potem so za uspešnost turističnega podjetja zgoraj podane
informacije ključnega pomena. Spremembe dostopa do ključnega promocijskega kanala,
kot je svetovni splet, možnost uporabe mobilne tehnologije in posledično novih
inovativnih rešitev, ki jih ta tehnologija lahko ponudi, od turističnih podjetij zahtevajo
temeljit premislek in predvsem hiter odziv. Odziv v obliki aktivnosti, ki bodo vsebino in
strukturo osnovne spletne strani turističnega podjetja (pa tudi druge promocijske
dejavnosti) prilagodile novim razmeram na trgu, kar bo posledično pomenilo ustvariti
pomembno konkurenčno prednost v segmentu.

Namen in cilji raziskave
Namen tega dela je praktičen, saj podjetjem v zdraviliškem turizmu, njihovim
marketinškim svetovalcem in izdelovalcem spletnih strani na podlagi izvedene raziskave
podajamo opozorila o pomanjkljivostih ter predloge in napotke za optimizacijo njihovih
spletnih strani, da bodo le-te prijazne tudi uporabniku na mobilni napravi. Glavni namen
takšne optimizacije je, da se uporabniku omogoči vedno enaka kakovostna uporabniška
izkušnja, in sicer ne glede na napravo in način, s katerim obiskovalci dostopajo do te
spletne strani. Pomembno je, da se turistična podjetja zavedajo, da lahko svojim
potencialnim strankam tudi preko mobilne naprave na inovativen, preprost, hiter in
prijazen način predstavijo svoje storitve, jim omogočijo morebitne dodatne informacije
preko povezanih kanalov, kot so YouTube, socialnih omrežij ali namenskih mobilnih
aplikacij, ter jim na koncu omogočijo tudi samo rezervacijo oziroma nakup storitve.

Cilji oziroma želeni rezultati te naloge so:
•

Teoretično opisati mobilne in druge komunikacijske tehnologije, ki jih je moč
uporabiti za uspešno promocijo zdraviliškega turizma.

•

Opisati rezultate raziskave spletnih strani vseh verificiranih naravnih zdravilišč v
Sloveniji in na Hrvaškem.

•

Opisati rezultate izvedenih primerjav med Slovenijo in Hrvaško, ki izhajajo iz analiz
spletnih strani.
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Hipoteze ali raziskovalna vprašanja
V okviru tega dela bomo ugotavljali, ali pridobljeni podatki izvedenega raziskovanja
podpirajo ali zavračajo sledeči hipotezi:
•

Ni razlik med značilnostmi tradicionalnih spletnih strani in mobilnim napravam
prilagojenih spletnih strani slovenskih zdravilišč (spletne strani mobilnim
uporabnikom niso prilagojene).

•

Ni razlik med analiziranimi spletnimi stranmi hrvaških zdravilišč in med spletnimi
stranmi slovenskih zdravilišč glede njihove prilagojenosti mobilnim napravam.

Predpostavke in omejitve raziskave
V zaključnem delu predpostavljamo, da bomo uporabo mobilne tehnologije v
zdraviliškem turizmu, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, v zadostni meri izmerili z
analiziranjem osnovnih spletnih strani zdravilišč. Predvidevamo, da so ostali aspekti
uporabe mobilne tehnologije v promociji zanemarljivi in zato bistveno ne vplivajo na
samo uspešnost promocije zdravilišč. Hkrati predpostavljamo, da bosta izbrani metodi
raziskave (hevristično vrednotenje in tehnična analiza) podali verodostojne podatke,
čeprav bosta izvedeni s strani laičnih izdelovalcev spletnih strani in ne s strani šolanih
programerjev oziroma drugih strokovnjakov s tega področja.

Zaradi potrebe po analiziranju velikega števila spletnih strani (n = 29) v raziskavi zaradi
stroškovnih in organizacijskih vidikov ne bomo merili »direktne uporabniške izkušnje«,
ampak se bomo omejili zgolj na že omenjeni metodi raziskave. Hkrati se bomo pri
analiziranju omejili le na tista podjetja oziroma njihove spletne strani, ki so verificirana
kot naravna zdravilišča v skladu z zakonodajo, in ne na vse organizacije, ki bi jih tudi lahko
na splošno prištevali k zdraviliškemu turizmu.
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Metode raziskovanja
V teoretičnem delu te naloge bomo uporabili deskriptivni pristop. Povzeli bomo
spoznanja in stališča drugih avtorjev glede uporabe mobilne in druge komunikacijske
tehnologije ter kriterijev, ki so ključni za izdelavo mobilnim napravam prijazne spletne
strani. Z metodo deskripcije in klasifikacije bomo opredelili tudi druge pojme v tej nalogi,
vezane na mobilno tehnologijo, mobilno spletno stran, zdraviliški turizem ter opisali
povezavo mobilne tehnologije in turizma.

V raziskovalnem delu naloge se bomo na začetku poslužili kvalitativnih metod raziskave,
ki bodo izvedene na podlagi hevrističnega vrednotenja in tehnične analize. V okviru
hevrističnega vrednotenja bomo spletne strani vrednotili na podlagi vodenega seznama,
ki je bil s strani strokovnjakov v letu 2014 revidiran ravno za potrebe vrednotenja
izdelanih mobilnih spletnih strani. Tehnična analiza bo obsegala vrednotenje spletne
strani s pomočjo javno dostopne spletne programske opreme. Tako bomo spletne strani
analizirali z orodjem »Mobile SEO« (Sexton) in »Mobile-Friendly Test« (Google).
Pridobljene rezultate bomo ustrezno statistično obdelali, tako da bomo lahko opravili
tudi ustrezne primerjave med posameznimi zdravilišči znotraj Slovenije in v nadaljevanju
tudi glede na Hrvaško.
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1 POMEN INFORMATIKE IN TEHNOLOGIJ KOMUNICIRANJA V
TURIZMU
Informacijska in komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) ima pomembno vlogo v
turizmu in je bistvena za njegov dejanski uspeh. Če so v preteklosti morala turistična
podjetja kar veliko finančnih virov vlagati v načine, kako dostopiti do svojih potencialnih
strank, se je z razvojem globalnega interneta in drugih komunikacijskih tehnologij le-to
precej spremenilo. Namesto TV-oglasov, oglasov v časopisih, katalogov, brošur in drugih
sorazmerno dragih načinov promocije se je v zadnjih letih v vsej svoji razsežnosti
uveljavil svetovni splet, ki omogoča, da lahko stranke od kjer koli in brez velikih naporov
preverijo želeno ponudbo, in to v času, ki njim najbolj odgovarja. Tako je svetovni splet
radikalno spremenil odnose med ponudniki in potrošniki, saj omogoča veliko novih
načinov povezovanja, olajšal je dostopnost do želenih oziroma potrebnih informacij ter
spremenil način marketinškega delovanja, saj se je med ponudniki znatno okrepila
(globalna) konkurenčnost.

Poon (2003, str. 130–139) je že v 90-ih letih prejšnjega stoletja zaznal tako imenovani
»novi turizem« in ga opredeljuje kot turizem prihodnosti, ki je zelo fleksibilen,
segmentiran in nudi avtentično turistično izkušnjo. Kot bistveno pa navaja, da bo
organizacijsko in trženjsko gnan z močjo informacijske tehnologije. Poudarja, da bodo
nove informacijske tehnologije podprle ne samo posamezne segmente znotraj turizma,
ampak sistem v celoti, in da bodo povzročile bistvene konkurenčne prednosti, saj bodo
ponavljajoče inovacije v informacijski industriji omogočile približevanje potencialnim
strankam. Kasneje Buhalis (2003, str. 76–77) piše o tako imenovanem e-turizmu, ki
povezuje poslovanje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in turizem. Poudari, da
bo e-turizem na strateški ravni izvedel »revolucijo« vseh poslovnih postopkov in
odnosov turističnih organizacij s svojimi deležniki, na taktični ravni pa kot »eposlovanje« maksimiral učinkovitost turističnih organizacij. ITK opredeli kot »niz
elektronskih orodij«, ki olajšajo operativno in strateško delo v organizaciji in s tem
omogočijo upravljanje z informacijami, funkcijami in postopki. Ta orodja omogočajo tudi
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interaktivno komuniciranje z deležniki, zato lahko organizacije s tem dosežejo svojo
vizijo in cilje (Buhalis, 2003, str. 1).

Bethapudi (2013, str. 67) navaja, da je IKT globalno spremenil sektor turizma. IKT je
postal vodilna sila za premik in spremembo strukture turistične industrije in je izgradil
osnovo za razvoj cele vrste novih priložnosti in nevarnosti. Povečal je moč potrošnikov,
tako da lažje prepoznajo, si prilagodijo in opravijo nakup turističnega produkta, hkrati
pa nudi bistveno podporo za globalizacijo znotraj sektorja, saj zagotavlja orodja za
razvoj, upravljanje in distribucijo ponudbe po vsem svetu. Tako IKT predstavlja ključno
vlogo pri konkurenčnosti turističnih organizacij. IKT je postal ključni dejavnik
organizacijske konkurenčnosti. Izboljšane zmogljivosti IKT-ja, v kombinaciji z
zmanjšanjem velikosti opreme ter zmanjšanjem stroškov, vodijo k izboljšanju
zanesljivosti, združljivosti in medsebojne povezanosti številnih terminalov in aplikacij.
IKT je postal močno orodje, ki lahko prinese številne prednosti pri spodbujanju in krepitvi
strategije ter posledično pri samem poslovanju turistične industrije. COMCEC (2015, str.
1) v svojem raziskovalnem poročilu hkrati poudarja, da so v preteklosti turistične
blagovne znamke imele visoke stroške kot bistveno oviro za dosego turistov. Da so bile
marketinške akcije močno osredotočene na tradicionalni tisk, televizijo, radio in panoje
ter da so potovalne in turistične agencije služile kot »vratarji« za turistične blagovne
znamke oziroma organizacije, ki so poskušale doseči določeni trg. Z razvojem interneta
se je začelo novo obdobje trženja turizma, ki je ponudilo alternativo turističnim
podjetjem in destinacijam vseh velikosti, zato sedaj s precej manj ovirami dosežejo
svojega potencialnega potrošnika. Ob pravilni uporabi so lahko nove oblike trženja
turizma zelo stroškovno učinkovite in ključen dodatek k tradicionalnim sredstvom za
doseganje globalnih ciljnih trgov.

Hkrati pa poudarjajo, da je širjenje promocijskih kanalov na digitalno trženje vse bolj
zahteven ekosistem, ki začenja ponovno uvajati ovire za mala in srednja turistična
podjetja, kajti obseg in dostopnost informacij se dandanes eksponentno povečujeta,
zato morajo ponudniki turističnih storitev racionalno in pametno uporabljati nove
metode, da so lahko prepoznavni kljub širokemu obsegu ponudbe in jih njihovi
potencialni potrošniki zato zmorejo zaznati. Poleg tega je nujno, da razvijajo učinkovita
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in ažurna sporočila, saj hitro razvijajoče se področje IKT-ja omogoča hiter in dosleden
dostop do globalnega informacijskega omrežja. Bistveno naloga teh podjetij je zato
prilagoditi svoje poslovne modele tako, da omogočajo boljše vključevanje informacijskih
tokov ter stalno izpopolnjujejo svojo tehnologijo. Nove platforme in tehnologije
zahtevajo veliko tehnično podkovanega strokovnega znanja in izkušenj, ki se precej
razlikuje od znanja in izkušenj tradicionalnega trženja. Vse to lahko postane veliko breme
za mala in srednje velika podjetja, ki želijo nastopiti na trgu turističnega segmenta, še
posebej če nimajo dovolj kapitala ali dostopa do strokovnega znanja (COMCEC, 2015,
str. 1).

1.1 Definicija in sestavine IKT
Enotna definicija pojma ITK ne obstaja, zato bomo poskusili pojem zapisati na podlagi
zapisov več avtorjev. Čelebić in Rendulić (2012, str. 1) pojem informacijska tehnologija
opredeljujeta kot vse tiste tehnologije, ki jih uporabljamo za zbiranje, obdelovanje,
shranjevanje in zaščito podatkov. Nanaša se na računalniško strojno opremo (angl.
hardware), računalniške programe (angl. software) in računalniško omrežje. Širši pojem
IKT pa opredeljujeta kot prenos in uporabo vseh vrst informacij. Navajata, da IKT
predstavlja temelj gospodarstva in je pobudnik družbenih sprememb 21. stoletja. ITK
tako vpliva na vse vidike življenja, katerega poznamo, zato bi danes brez te tehnologije
življenje bilo skoraj nepredstavljivo. Navajata, da oddaljenost ni več ovira do dostopa
informacij – kajti napredne storitve nam omogočajo delo na daljavo (e-učenje, ebančništvo, e-uprave ...). Nadalje tako navajata, da ITK zajema vsa tehnična sredstva, ki
se uporabljajo v namen ravnanja z informacijami in omogočanja komunikacije,
vključujoč računalnike, omrežno strojno opremo, komunikacijske linije ter vso potrebno
programsko opremo. Tako po njunem IKT sestavljajo informacijske tehnologije,
telefonija, elektronski mediji, vse vrste obdelave in prenosa avdio in video signalov ter
vse funkcije nadzora in spremljanja, ki temeljijo na tehnologiji omrežja.

Statistični urad Republike Slovenje (SURS 2015, str. 1) v metodološkem pojasnilu pod
definicijo IKT navaja, da je to programska in strojna oprema za komunikacijo s podatki
(računalnik, fiksni, mobilni telefon, faks, internet ipd.). Hkrati opredeljuje veščine IKT kot
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znanja, ki omogočajo temeljno ali naprednejšo uporabo programske in strojne opreme
za komunikacijo s podatki (računalniki, računalniški programi, telefon, internet), ITstrokovnjake pa kot tiste, ki oblikujejo, razvijajo, podpirajo, vzdržujejo IKT-sisteme
(računalnike, računalniške programe) v podjetjih. COMCEC (2015, str. 5) v svoji študiji
navaja, da IKT za turizem vključuje naprave in drugo strojno opremo (radio, televizija,
Wi-Fi usmerjevalniki, kamere, pametni telefoni in računalniki), programsko opremo in
aplikacije za te naprave, spletne platforme ter socialna omrežja, ki povezujejo ljudi in
informacije. Kot osnovnega povezovalca opredeljuje svetovni splet (internetno
omrežje), ki je radikalno spremenil način poslovanja v turizmu. Buhalis (2003) z razliko
od ostalih IKT opredeli ne samo kot strojno opremo, programsko opremo, opremo za
skupinsko delo, mrežno opremo, temveč tudi kot intelektualno zmožnost – človeške
vire, ki lahko razvijejo, sprogramirajo in vzdržujejo pripadajočo opremo. Mihalič,
Praničević in Arnerić (2015) pa navajajo, da je IKT postal eden od temeljev današnje
družbe, ki je preoblikovala način našega življenja in poslovnih praks. V svoji raziskavi
ugotavljajo, da uvajanje in razvoj IKT znotraj turističnega podjetja odločno vplivata na
konkurenčnost in donosnost.

Na podlagi vseh opredelitev lahko sklepamo, da se IKT deli v štiri bistvene, pomembno
prepletene in nerazdružljive sestavine:


strojna oprema (računalniška, pisarniška, telekomunikacijska in druga oprema
(mobilne naprave), lokalna omrežja (LAN), svetovno omrežje – internet);



programska oprema (sistemska in uporabniška programska oprema);



podatki (ti se nahajajo znotraj podjetja v podatkovnih bazah ali pa so javno
dostopni preko spletnih strani in socialnih omrežij);



ljudje (s svojo intelektualna zmožnostjo – uvajanje in prilagajanje opreme,
vzdrževanje, programiranje, uporaba podatkov in informacij).

1.2 Vloga IKT v turizmu (e-turizem)
Pod pojmom e-turizem razumemo uporabo IKT v okviru turističnih dejavnosti, ki jo
pogosto navajajo kot eno izmed najhitreje rastočih dejavnosti tako v e-trgovanju kot tudi
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gledano na celotno globalno ekonomijo. IKT tako radikalno vpliva na turistično
dejavnost, v kateri je bistvenega pomena interaktivna komunikacija med ponudniki in
koristniki storitev. Glede na podatke UNWTO barometra (The World Tourism
Organization, 2016) se je v letu 2015, gledano globalno, rast mednarodnih prihodov
povečala za okoli 4 % (v Evropi za 5 %). Takšno povečanje mednarodnih prihodov in
posledično prihodka je zaznano že 6. zaporedno leto, kar turistično industrijo uvršča v
hitro rastoče »industrije«, ki letno proizvedejo več kot 30 % prometa v globalni storitveni
dejavnosti.

Ugotavljamo, da efektivna in hitro delujoča IKT-infrastruktura in na njej delujoče
raznovrstne programske aplikacije predstavljajo ključen element razvoja turistične
dejavnosti. Tako IKT omogoča urejeno upravljanje odnosov med ponudniki in koristniki
storitev, omogoča tudi urejene poslovne procese s tem, ko združuje raznolične poslovne
operacije, kot so izbira produktov, naročila, izpolnitev naročila, plačila, spremljavo
izvedbe storitve in ne nazadnje spremljanje odzivov strank, kar se odrazi tudi v
zniževanju stroškov turističnih organizacij. Bistveno pa management v turističnih
podjetij uporablja IKT za vrsto nalog, ki povečujejo učinkovitost zaposlenih na delovnem
mestu. Bethapudi (2013, str. 69–70) tako opisuje, da je razvoj IKT pripomogel do
sprememb tako v povpraševanju kot ponudbi. Večje povpraševanje po prožnih, osebno
prilagojenih in kakovostnih informacijah je spremenilo obnašanje potrošnika v turizmu,
saj je pridobivanje informacij pridobilo močno osebno noto. S pomočjo novih tehnologij,
socialnih omrežij in ekonomskih ocen imajo stranke možnost za izmenjavo različnih
informacij, kot so ocene destinacij, ocene kakovosti storitev v gostinstvu in turizmu, ter
informacij o drugih okoljskih in socialnih razmerah. Tako je tehnologija omogočila
številnim svetovno znanim turističnim znamkam, da so okrepile podobo svojo blagovne
znamke že s tem, da lahko dandanes neposredno komunicirajo s svojimi strankami preko
socialnih omrežij. Kot glavno orodje navaja internet, ki je naredil revolucijo fleksibilnosti
tako v fazi izbire potrošnika kot tudi v procesu pridobivanja podatkov in storitev. Tako
so kupci storitev postali veliko bolj zahtevni, in to predvsem zato, ker so že doživeli
visoko raven storitev in se je tudi njihov življenjski standard precej povečal. To pa na
strani ponudbe posledično zahteva visokokakovostne izdelke, visoko pridobljeno
vrednost glede na porabljeni denar in, morda še najpomembneje, izpostavlja
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komponento vrednosti časa turista. Izkušeni, prefinjeni in zahtevni turisti so močno
odvisni od elektronskih medijev, kjer pridobijo pomembne informacij o želeni destinaciji
in okolici, hkrati pa želijo ponudnikom hitro sporočiti svoje potrebe in želje.

Z vključitvijo IKT v poslovanje turističnih pa tudi drugih podjetij se pojavljata pomembna
koncepta »e-trgovine« in »e-poslovanja« (angl. e-commerce in e-business). Turban,
King, McKay, Marshall, Lee in Viehland (2008, str. 4) definirajo e-trgovino kot proces
nakupovanja, prodaje, menjave dobrin, storitev in informacij preko računalniških
omrežij, vključujoč svetovni splet. E-trgovino tako lahko obravnavamo ali definiramo
skozi različne vidike poslovanja, kot poslovni proces, storitev, izobraževanje,
sodelovanje znotraj podjetja in ne nazadnje z vidika skupnosti. Okvir delovanja takšne etrgovine predstavljamo na sliki 1. E-poslovanje opisujejo kot širši pojem, ki ne
opredeljuje le nakupa oziroma prodaje blaga oziroma storitev, ampak dodatno še
servisiranje oziroma obravnavo strank, sodelovanje s poslovnimi partnerji in izvajanje
elektronskih transakcij znotraj podjetja.

Slika 1: Okvir delovanja e-trgovine

Digitalne aplikacije trženja

Direktni marketing, spletno bančništvo,
e-trgovina, e-poslovanje, B2B poslovanje, socialni mediji, eizobraževanje, turizem, spletno založništvo,…

Vir: Turban et al., 2008, str. 7
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Buhalis in Hyun Jun (2011, str. 6) e-turizem opredeljujeta kot digitalizacijo celega
poslovnega procesa in infrastrukture v turizmu, potovalni industriji, gostinskih in drugih
pomožnih storitvah. Na taktični ravni e-turizem vključuje e-trgovino in vpeljuje IKT z
namenom največje učinkovitosti turistične organizacije, na strateški ravni pa e-turizem
spreobrne celoten poslovni proces, vrednostno verigo in tudi strateška razmerja med
turističnimi organizacijami in njihovimi deležniki. Konkurenčnost organizacije zaznavata
v uvajanju intraneta, ki pomaga pri organizaciji internih procesov, ekstraneta za razvoj
prenosa informacij med poslovnimi partnerji in interneta za interakcijo z deležniki in
strankami. E-turizem tako obsega celoten spekter poslovanja, saj vključuje IKT v različne
sisteme poslovanja – trgovino, finance, trženje, računovodstvo, upravljanje človeških
virov, javno naročanje, raziskave ter razvoj in proizvodnjo. Na strateški ravni tudi nudi
tehnološko podprto načrtovanje in upravljanje v vseh sektorjih turizma – potovanja,
prosti čas, gostinstvo, posredniki in organizacije javnega sektorja. Kot prikazuje slika 2,
lahko povzamemo, da e-turizem poveže splet poslovnega upravljanja, informacijskih
sistemov in turizma.

Slika 2: E-turizem kot IT-orodje za strateško upravljanje v turizmu

Vir: Buhalis, 2003, str. 77

Buhalis in Law (2008, str. 21–22) sta že pred desetletjem ugotovila, da bo IKT zagotovila
vso potrebno infrastrukturo za celotno poslovanje turistične industrije in bo tako
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omogočila zamenjavo vseh mehaničnih vidikov turističnih transakcij. Ugotavljata, da se
bo prihodnost e-turizma osredotočila predvsem na tehnologije, ki bodo nudile podporo
organizacijam pri dinamičnem komuniciranjem s svojimi strankami. Poudarjata, da
potrošniki postajajo neverjetno »močni« in s pomočjo IKT vedno bolj sposobni ugotoviti
vse elemente turističnih proizvodov. Zato so tudi veliko bolj prefinjeni, izkušeni, zato je
tudi težje zadovoljiti njihove potrebe in želje. Inovativna turistična podjetja bodo zato
imela možnost in hkrati nujo, da preusmerijo svoja sredstva in strokovno znanje za
ustrezno servisiranje potrošnikov. Le tako si bodo lahko zagotovila višjo dodano
vrednost svojih storitev. Razvoj novih in sposobnejših aplikacij bo ponudnikom
turističnih storitev omogočil povečanje učinkovitosti, vendar le če bodo preoblikovali
svoje trženjske strategije. Inovativne tehnologije bodo podprle interoperabilnost,
personalizacijo in tekoče mreženje. Vendar avtorja opozarjata, da se bodo priložnosti in
izzivi IKT zaznali kot povečanje inovativnosti in konkurenčnosti turističnih organizacij le
v primeru, če bodo le-ta sposobna hitro prilagajati svoje delovanje. In sicer tako na
strateškem kot tudi na taktičnem nivoju upravljanja. Bistvene prednosti, ki jih vpeljava
IKT prinese v turistično organizacijo, zaznavata predvsem v:
• povečanju notranje učinkovitosti in upravljanju potencialov in donosov;
• učinkoviti interaktivni komunikaciji s potrošniki in personalizaciji ponudbe;
• drastičnih spremembah turističnega posredovanja in povečanja števila mest
prodaje (uvajanje elektronskih turističnih agencij);
• spodbujanju komunikacije (izmenjavo mnenj) med potrošniki (npr. Tripadvisor);
• inkorporaciji podatkov v lokacijske storitve (Google maps, Facebook places …);
• vzpostavitvi učinkovitega sistema sodelovanja med partnerji;
• geografski in operativni širitvi do globalne ekspanzije.

1.3 Vpliv IKT na promocijo v turizmu
Povpraševanje v turizmu se hitro razvija skupaj s širjenjem interneta. Potrošniki iščejo
bolj prilagojene trženjske izkušnje, torej takšne, ki so prilagojene njihovim individualnim
potrebam in njihovim turističnim navadam. COMCEC (2015, str. 1–2) opisuje štiri ključne
elemente trženja v turizmu, ki temeljijo na IKT in bistveno prispevajo h konkurenčnosti
turističnega sektorja (slika 3), in sicer:
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Digitalna tržna strategija, ki je tesno povezana z drugimi tradicionalnimi
marketinškimi aktivnostmi in obravnava potrošnika (koristnika storitve) skozi
njegov celoten turistični cikel, ima vsebino, ki je koristna za širšo javnost, se
osredotoča na obsežne izkušnje in ima merljive rezultate.



Kvalificirana delovna sila, ki obvladuje pisanje, urejanje in oblikovanje vsebine in
ustrezno analitično obdeluje zbrane podatke.



Močna infrastruktura IKT z zanesljivo in dosledno internetno povezavo skupaj s
sprejemljivo in dostopno strojno opremo IKT, kot so računalniki, pametni telefoni
in Wi-Fi usmerjevalniki.



Močno javno-zasebno partnerstvo, da ustvarjalno rešuje tako medsektorska
vprašanja IKT kot tudi potrebe po ustreznih človeških in finančnih virih pri izvajanju
posameznih marketinških aktivnosti.

Slika 3: Ključni elementi IKT usmerjenega turističnega trženja

Vir: COMCEC, 2015, str. 2

Bethapudi (2013, str. 70) ugotavlja, da ima e-turizem, družno skozi vse elemente
turističnega trženja, močan vpliv na marketinški splet. IKT zagotavlja enkratne
priložnosti za inovativne turistične organizacije, da preoblikujejo svoje turistične
produkte tako, da najprej maksimalno zaznajo individualne potrebe potrošnika in jih
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nato tudi maksimalno zadovoljijo. Zato je IKT postal osnovni del ponudbe, še posebej za
poslovne turiste, ki sedaj pričakujejo, da so nekatere ITK rešitve na voljo tudi med samim
potovanjem (npr. internetna povezava). Internet oziroma svetovni splet je revolucioniral
promocijo in komunikacijske funkcije turizma, tako IKT lahko tudi bistveno zmanjšuje
stroške promocije v poslovanjih turističnih podjetij.

Da je temu res tako, kažejo številne raziskave. Raziskava, ki jo je opravila organizacija
Tourism Economics (2013, str. 7–9), navaja, da uporaba interneta kot vira informacij in
marketinško prodajnega okolja še vedno strmo narašča, kar ima pomembne posledice
za celotno gospodarstvo. Ugotavljajo, da ima več kot tretjina (34,3 %) svetovnega
prebivalstva dostop do interneta in da je stopnja rasti več kot 550 %, upoštevano glede
na leto 2001. Zanimiv je predvsem podatek, da ima kar 17 % svetovnega prebivalstva
dostop do interneta preko mobilne naprave, odstotek med tistimi, ki redno potujejo, pa
je še višji. Avtorji navajajo, da je internet revolucioniral potovalno industrijo z dveh
vidikov, in sicer kot pomemben vir informacij in kot učinkovit prodajni kanal. Spletni
marketing, fotografije in spletni potrošniški odzivi prinašajo informacije o destinacijah in
njihovih zanimivostih na zaslone potencialnih potnikov po vsem svetu. Lahkota, s katero
lahko kupec pregleda in primerja možnosti potovanja, odpira nove trge tako za velika in
mala podjetja. In zmožnost primerjave cen in nakupa storitve kar preko spleta postaja
nekaj standardnega in v korist tako ponudnikom kot potrošnikom. Bistveni poudarki
raziskave (za EU) so še (Tourism Economics, 2013, str. 7–9):


Spletna vsebina je postala glavni vir informacij v turizmu in presega vse druge
oblike tradicionalnih medijev in marketinga v Evropi.



Edini vir, ki presega pomen spletnih vsebin, so »priporočila prijateljev in
sorodnikov«. Vendar pa je treba opozoriti, da je vse manj jasno, ali so ta
priporočila pridobljena preko osebne interakcije ali preko spleta – uporabe
socialnih medijev.



Uporaba interneta po vsej Evropi še naprej raste, v letu 2012 je v povprečju
dosegla več kot 70 %, od tega je vsaj v 26 od 29 državah EU ta odstotek vsaj 60 %,
v štirih pa je celo višji od 80 %.



V državah z višjim dostopom do interneta se pojavijo tudi višje ravni uporabe
spletne trgovine.
14



Skoraj 40 % vseh gospodinjstev (in skoraj polovica vseh uporabnikov interneta)
uporablja internet za raziskovanje v turistične namene.



Manj kot 25 % gospodinjstev uredi potovanje na spletu – izvede spletno naročilo.



Države z večjim dostopom do interneta imajo tudi višje ravni izvedenih spletnih
naročil (e-rezervacije).



34 % vseh turistov je potrdilo, da je na njihovo odločitev glede turističnega
udejstvovanja vplivalo mnenje drugih spletnih uporabnikov, ki jih osebno sicer ne
poznajo.



V sektorju turizma se internet pogosto uporablja kot sredstvo za raziskovanje
ponudbe in izvedbo spletne rezervacije, čeprav je raziskovanje ponudbe trenutno
še bolj razširjeno.

Učinkovito in IKT podprto trženje v turizmu je še posebej pomembno zaradi same narave
turistične ponudbe. Potrošniki se zaradi neopredmetene oziroma neotipljive narave
turističnih storitev običajno soočajo z višjimi tveganji ob nakupu turističnega proizvoda
kot pri nakupu drugih opredmetenih stvari. Tako so turistični izdelki običajno kupljeni že
pred časom uporabe, preizkušeni šele po prihodu na mesto potovanja in se tudi najbolje
ocenijo šele po porabi. Zaradi teh unikatnih lastnosti potrošniki že pred samo odločitvijo
potrebujejo veliko količino verodostojnih informacij, ki jih v dôbi IKT pretežno dobijo
preko interneta in si tako zmanjšujejo svoja odločitvena tveganja. Da bi lažje razumeli,
kako se turisti odločajo, zakaj so takšna njihova razmišljanja, kdo ima vpliv na izbiro in
podobno, stroka že več desetletij razvija razne modele, ki naj bi nam pomagali razumeti
njihove odločitve. Tako se v literaturi pogosto uporablja 5-stopenjski model, ki naj bi
zaokrožil cikel potovanja posameznega turista. World Tourism Organization (2011, str.
7–8), Pak (2016, str. 9) in COMCEC (2015, str. 8) navajajo model, ki je sestavljen iz 5 faz
(slika 4): sanjarjenje, raziskovanje, rezervacija, izkušnja in deljenje.

Stroka ugotavlja, da je učinkovita digitalna marketinška strategija prepozna in ugotavlja,
da trženjski proces ni končan, ko turist rezervira in potrdi svojo turistično izbiro. To, kar
turist doživi na sami turistični destinaciji in tisto, kar deli s svojimi prijatelji in družino, ko
se vrne domov, postane pomembno marketinško sporočilo in predvsem velika prihodnja
priložnost. Zgoraj naštete faze, skozi katere se izpelje vsako turistično potovanje, se
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seveda razlikujejo po dolžini in intenzivnosti znotraj različnih kultur in po različnih
demografskih trgih, vendar veljajo za osnovo vseh turističnih prizadevanj v okviru
digitalne marketinške strategije.

Slika 4: Ciklični 5-fazni model potovanja turista

Vir: World Tourism Organization, 2011, str. 8

Faza sanjarjenja oziroma navdiha, kot jo poimenuje Google (2014a, str. 4–8), je prva faza
v cikličnem odločitvenem procesu turista. Gre za najbolj zgoščen del procesa, ko
destinacije in turistična podjetja tekmujejo na ogromnem trgu. V zadnjih nekaj letih je
faza sanjarjenja tisto področje trženja turizma, ki je doživela največ inovacij, zlasti v
spletnem prostoru. Naraščajoča personalizacija marketinških sporočil prek prilagojenih
spletnih strani, e-pošte in ciljnega oglaševanja je omogočila destinacijam in turističnim
podjetjem, da pravo marketinško sporočilo doseže pravo ciljno publiko. Google (2014a,
str. 4–8) ugotavlja, da se turisti pri svoji inspiraciji zanašajo na internetne iskalnike,
socialna omrežja in spletne strani s foto in video vsebino. Tako je potrdilo kar 64 %
turistov, ki potujejo v svojem prostem času in 69 % poslovnih turistov, in sicer da se za
pomoč pri zgodnji odločitvi za lokacijo potovanja obrnejo na spletne storitve. Tako so
socialna omrežja, foto in video spletne strani stvar navdiha turista v kar 83 % (samo
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Youtube 42 %) in spletni iskalniki v 61 % primerov. V zgodnjih odločilnih fazah je še
posebej odločilna spletna turistična video vsebina.

Druga faza je faza raziskovanja oziroma načrtovanja. V tej fazi so turisti postali še bolj
odvisni od spletnih virov, da lahko dokončajo načrtovanje svojega potovanja. Na podlagi
svojih izkušenj in ugotovitev zmanjšujejo izbire za hotele, operaterje in drugo logistiko.
Google (2014a, str. 9–10) navaja, da je v tej fazi pot do nakupa je še vedno zapletena,
vendar se aktivnosti turista v tej fazi intenzivno okrepijo. Kar 74 % turistov, ki potujejo v
prostem času, v tej fazi kot glavni vir potovalnih informacij uporabi internet. Raziskava
Google navaja tudi, da povprečen turist v tej fazi obišče več kot 20 spletnih mest, preden
se odloči za dejansko rezervacijo turističnega potovanja.

Tretja faza, faza rezervacije, je zelo pomembna za tržnike, ker je to priložnost, da se
potencialno stranko spremeni v dejanskega naročnika oziroma kupca. Hkrati pa je to
lahko tudi najtežji korak. Glede na podatke (Google, 2014a) je 37 % potnikov izjavilo, da
je bil internet glavni vir, ki jih je pozval k rezervaciji oziroma nakupu turistične storitve.
COMCEC (2015, str. 9) navaja, da je kar 81 % turistov, ki so opravili raziskovanje preko
interneta, nato opustilo rezervacijo preko spleta. Od tega jih je 39 % menilo, da še niso
dokončno raziskali vsebine, 37 % jih je opustilo rezervacijo, ker niso imeli ustrezne
primerjave cen, 13 % pa jih je opustilo rezervacijo, ker se jim je zdel proces plačilne
transakcije preveč zapleten. Hkrati vir navaja, da je smiselna uporaba »last-minute«
opomnikov in vzpodbudne vsebine, ki naj motivirajo popotnika, da le-ta dokonča
rezervacijo. Posebej pomembni sta varnost in enostavnost postopka, saj ta že določa
smer ustrezne turistične izkušnje naročnika.

Izkušnja je naslednja faza v ciklu turističnega potovanja. COMCEC (2015, str. 9) ugotavlja,
da se trženje v turizmu ne konča, ko je obiskovalec prišel na želeno destinacijo. Spletna
tehnologija igra pomembno vlogo pri zagotavljanju, da je obiskovalec obveščen o
dejavnostih, znamenitostih in virih, ki se nahajajo v destinaciji, ki jo je obiskal. Vse večja
razširjenost Wi-Fi signala, krepitev mobilnih omrežij in inovacij na področju mobilnih
tehnologij so ustvarili okolje, v katerem ostanejo turistične organizacije povezane s
turisti in lahko tako krepijo turistovo doživljajsko izkušnjo in usmerjajo dodatno prodajo.
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Dandanes si večina turistov želi tudi na potovanju imeti pogost in zanesljiv dostop do
interneta. Turisti imajo danes s sabo na potovanjih prenosne naprave, bodisi gre za
pametni telefon, prenosni računalnik ali tablični računalnik, in uporabljajo te naprave
pogosto skozi celotno potovanje, tudi za iskanje in rezerviranje izletniških možnosti.

Zadnja faza je faza deljenja. World Tourism Organization (2011, str. 8) navaja, da trendi
kažejo, da skupna izkušnja ene osebe postane navdih druge osebe za fazo sanjarjenja in
cikel se lahko začne znova. Večina turistov pregleduje in upošteva odzive drugih turistov,
zato je za turistično organizacijo zelo pomembno, da smo del teh pogovorov in odzivov
ter da se dosledno ukvarjamo s turisti in njihovimi izkušnjami. Dobra beseda (od ust do
ust) je zato pogosto opredeljena kot najbolj zanesljiva oblika trženja v turizmu. V kolikor
je podprta z novo IKT-tehnologijo, kot je internet in socialna omrežja, potem postane
močno trženjsko orodje vsake turistične organizacije.

Učinkovito in tržno usmerjeno upravljanje zahteva od turističnih organizacij, da koristijo
nova orodja in tehnologije ter tako ustvarijo konkurenčne prednosti, podprte z ustrezno
in učinkovito digitalno marketinško strategijo.

1.4 IKT-prijemi in orodja za trženje v turizmu
V tem podpoglavju želimo opisati nekatere bistvene komponente digitalnega trženja
oziroma primere dobrih praks digitalnega trženja po svetu. Tako bodo prestavljeni
vsebinski trendi, katere je smiselno upoštevati pri uspešnem oglaševanju preko
interneta (mišljeno v okviru spletne strani turistične organizacije), v nadaljevanju pa
orodja, ki spadajo pod okrilje socialnih medijev (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram),
marketinga preko spletne pošte in podobno. Bistvenih podrobnosti in prednosti trženja,
ki vključujejo uporabo mobilnih naprav, v tem podpoglavju ne bomo obravnavali, ker
bomo temu namenili več pozornosti v naslednjem poglavju. Na splošno pa lahko
zapišemo, da je digitalno trženje lahko uspešno šele takrat, v kolikor gre za nadgradnjo
že obstoječega uspešnega klasičnega oglaševanja in je tesno povezano z uporabo močne
blagovne znamke.
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1.4.1 Blagovna znamka na spletu

V kontekstu turizma blagovno znamko razumemo kot znak ali kombinacijo znakov, ki jih
določeno turistično podjetje grafično uporablja pri svojem udejstvovanju in tako
razlikuje svoje storitve od storitev ostalih običajno konkurenčnih podjetij. COMCEC
(2015, str. 11) navaja, da so blagovne znamke v trženju turizma veliko več kot logotipi in
slogani. Gre za sestavljeno percepcijo o destinaciji oziroma organizaciji, torej tisto
pozitivno oziroma negativno mnenje, ki so si ga ljudje ustvarili, ko so opazovali, slišali
oziroma poskušali doumeti destinacijo. Večina mnenj ljudi temelji tudi na tem, kar so
videli na televiziji, prebrali na internetu ali slišali od prijatelja. Turistična znamka hkrati
sporoča svojo osebnost in obljubo ter je razvita v daljšem časovnem obdobju z
ustvarjanjem pozitivne podobe z okolico, ki se trži. Nemogoče je imeti kompleten nadzor
nad tem, kako se blagovna znamka dojema, seveda pa je v naši moči, da nanjo pozitivno
vplivamo. Zato turistične organizacije rabijo dolgoročno digitalno strategijo, načrt za
krepitev pozitivne asociacije okoli izbora niza podob, barv, fraz in čustev. Ta strategija
omogoča takšno strukturo marketinških dejavnosti, ki zagotavljajo, da se vsa sporočila
in uporabljene metodologije dosledno uporabljajo. Le doslednost in usklajenost krepita
blagovno znamko na dolgi rok (COMCEC 2015, str. 11).

Marketinške rešitve, ki temeljijo na IKT, imajo čedalje pomembnejšo vlogo pri razširitvi
in krepitvi blagovne znamke ter ustvarjanju kapitala iz nje. Na raznoraznih spletnih
platformah, socialnih omrežjih, blogih ali forumih se oblikuje nešteto mnenj in
opazovanj. Ti »pogovori« so zato velika dodana vrednost teh spletnih medijev in se
pogosto uporabljajo kot ključni pokazatelj uspešnega trženja turizma, ki temelji na IKT.
Seveda pa mora turistična organizacija aktivno sodelovati v teh pogovorih in hkrati
pomagati generirati vsebino pogovorov v smeri, da le-ta dodatno ozavešča in krepi
njihovo blagovno znamko. Tako bivše stranke postanejo »pravniki«, ki dodatno gradijo
pozitivno podobo in prepoznavo blagovne znamke posamezne destinacije oziroma
organizacije (COMCEC 2015, str. 11).
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1.4.2 Razvoj vsebine in spletno upravljanje

V današnji dobi hitrih sprememb in globalne ponudbe je podajanje aktualne in tržno
zanimive vsebine izredno pomembna naloga vsake turistične organizacije. Kreiranje
ustrezne tržno privlačne vsebine zato postaja vedno bolj inovativno delo, ki se ga je
potrebno lotiti s strateškim premislekom, tako da se v dobi IKT uporablja usklajeno skozi
vse platforme digitalnega in klasičnega trženja. COMCEC (2015, str. 12) tako navaja, da
je »vsebina« glavna gonilna sila turističnega trženja. Poudarja, da je oblikovanje,
izbiranje in distribucija kreativnih, svežih ter privlačnih besedil, slik in video posnetkov
pravzaprav bistvo vsakega uspešnega trženja turizma, ki temelji na IKT. Zato je tudi
razvoj te vsebine pogosto najbolj pereča sestavina vsake marketinške kampanje. Bolj kot
kadarkoli je kakovostna vsebina opredeljena kot tista, ki zna zadostiti potrebam našega
ciljnega občinstva.

Spletna vsebina je vedno sestavljena iz statične in dinamične vsebine. Statična vsebina
je takšna vsebina, ki se redkeje spreminja (na primer podatki o podjetju, logistični
podatki …), veliko bolj pomembna je dinamična vsebina, ki predstavlja relevantno
ponudbeno vsebino določenega časa, zato je njeno ažuriranje bistvenega pomena (to so
podatki o ponudbi, nove slike in videoposnetki, zapisi na socialnih omrežjih …). Ko
govorimo o dinamični spletni vsebini, je poseben poudarek potrebno nameniti vizualni
vsebini, ki obsega slike in druge multimedijske oblike. Človeški možgani to vrsto vsebine
zaznajo najprej in jo tudi najbolje absorbirajo v naš spomin. Izredno pomembna je tudi
personalizacija vsebine, ki se običajno začne z razumevanjem demografije določenega
trga, kot je geografska lokacija trga, spol, dohodek in družinski status, nadaljuje pa z
raziskovanjem vedenja ter interesov naših ciljnih kupcev. Tukaj se je potrebno zavedati,
da digitalno trženje v okviru personalizacije presega standardno ciljno naravnano
segmentacijo trga, ampak se smiselno in v okviru zakonodaje nasloni tudi na sodobno
informacijsko tehnologijo, ki na podlagi preteklega iskanja, preteklih vnosov in spletnega
ravnanja posameznega uporabnika pomaga kreirati ustrezno osebno prilagojeno
ponudbo.
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COMCEC (2015, str. 14–15) tako opisuje, da so na podlagi preučevanj digitalnih
marketinških strategij in literature trženjskih in drugih podjetij zaznali sledeče štiri
karakteristike uspešnih digitalnih vsebin:


Prepričljiva oziroma pomembna za ciljno stranko, ki doda vrednost k njenemu
življenju in jo pritegne k branju dodatne vsebine oziroma klikne na želeno
povezavo ali deli vsebino z drugim uporabnikom.



Zanesljiva oziroma takšna, ki je ustvarjena iz zanesljivega vira, brez lažnih obljub
ali pričakovanj.



Učinkovita oziroma takšna, ki posreduje sporočilo v pravem formatu, v
najjasnejšem in najbolj jedrnatem slogu ter hkrati ne povzroča prevelikih
produkcijskih stroškov, čeprav omogoča hitro uporabo s strani ciljnega
uporabnika.



Dostopna oziroma takšna, do katere se lahko dostopi iz vseh IKT-naprav brez
nepotrebnih težav za uporabnika.

Isti vir navaja, da so spletne strani »digitalne trgovine« destinacij oziroma poslovnega
turizma. Pomembno je učinkovito upravljanje spletne strani, saj se organizacije zelo
trudijo povečati obisk skozi različne vidike, bodisi kot navdih za stranke, kot podajanje
novih informacij ali izvedbo e-poslovanja. Najpomembneje je, da je spletna stran »dom«
za blagovno znamko in kontaktna točka za obiskovalce, ki na takšen način sodelujejo z
destinacijo oziroma turističnim podjetjem. Dandanašnji razvoj spletnih strani je
podkrepljen z dodajanjem novih funkcionalnosti, kot so blogi, novi trendi v dizajnu
(pomikanje v vse smeri, veliko nove multimedijske vsebine, kot so 360-stopinjske
panorame in prezentacije slik, odzivnost ne glede na velikost zaslona), personalizacija
ter integracija s socialnimi mediji.

Z vidika naše naloge je torej zelo pomembno, da vsebina oziroma spletna stran kot celota
omogoča večopravilnost, kar pomeni, da je lahko dostopna iz vseh naprav (tudi
mobilnih) in hkrati nudi isto ali vsaj podobno uporabniško izkušnjo. Več o tem bomo
napisali v poglavju 3, ko bomo obravnavali mobilnim napravam prijazne spletne strani.
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1.4.3 Socialni mediji

Socialni mediji so svoj razcvet doživeli s popularizacijo interneta oziroma svetovnega
spleta. Obstaja veliko platform, ki podpirajo tako imenovano virtualno druženje,
izmenjavo sporočil, mnenj ter datotek in če so se le-te v začetku uporabljale bolj za
osebne namene, so virtualne platforme dandanes postale pomembno trženjsko orodje,
uporabno v celotnem gospodarstvu, še posebej pomembno vlogo pa imajo v turistični
dejavnosti. COMCEC (2015, str.17) tako navaja, da so socialni mediji s svojo nadgradnjo
tradicionalnega trženjskega prijema »dobra beseda« danes postali sestavni del
konkurenčnega turizma oziroma strategije trženja. Zato stroka socialne medije včasih
opredeljuje tudi kot »elektronsko dobro besedo« (angleško eWOM – electronic word of
mouth), predvsem zaradi tega, kako informacije potujejo in kakšen vpliv imajo na
vedenje ostalih udeležencev. Turban et al. (2008, str. 27) socialne medije definirajo kot
spletne platforme in orodja, ki jih ljudje uporabljajo za izmenjavo mnenj in izkušenj,
vključno s fotografijami, video posnetki, glasbo. Prav tako izmenjujejo tudi svoja
spoznanja in zaznave med odnosi, ki se ustvarjajo med virtualnim druženjem. Socialne
medije opredeljujejo še kot močno demokratično silo, ki omogoča ljudem, da z uporabo
različnih medijev z lahkoto in z malo ali nič stroškov izvajajo komunikacijo in sodelovanje
v velikem obsegu.

Dencheva (2013, str. 18) navaja, da v današnjem svetu virtualna omrežja in virtualne
skupnosti, ki delujejo v okviru interneta in virtualnega sveta, igrajo pomembno vlogo pri
poslovanju. Zato lahko opredelimo, da tudi v turistični dejavnosti nastajajo virtualne
skupnosti, za katere veljajo štiri ključne značilnosti (Lu, Zhao in Wang, 2010):


obstajajo v kibernetskem prostoru;



koristijo informacijske tehnologije;



se uporabljajo za komunikacijo in interakcijo okoli skupnih interesov ter večino
vsebine ustvarijo uporabniki sami;



omogočajo oblikovanje družbenih odnosov.

Destinacijam in turističnim organizacijam je preko različnih spletnih platform
omogočena neposredna interakcija z obiskovalci, zato lahko tekoče spremljajo odzive
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svojih strank, tako da proučujejo njihova mnenja in ocene storitev. Zato bi morale
turistične organizacije upoštevati vpliv socialnih omrežij, imeti komunikacijsko
strategijo, ki zaznava in se ukvarja s spremembami v vedenju obiskovalcev, seveda vse z
namenom izboljšati ciljno trženje. Kiráľová in Pavlíčeka (2015, str. 358) socialnim
medijem pripisujeta pomembno vlogo tako na strani povpraševanja kot na strani
ponudbe v turistični dejavnosti. Le strategija, ki vključuje in je usklajena s socialnimi
mediji, lahko pomaga destinacijam, da ostanejo konkurenčne. V svoji raziskavi navajata
11 pozitivnih vplivov, ki jih lahko imajo socialna omrežja na turistično organizacijo:


ustvarjanje oziroma ozaveščanje okolice;



doseganje globalne oziroma svetovne javnosti;



spodbujanje obiskovalcev, da načrtujejo svoje potovanje oziroma turistično
udejstvovanje;



krepitev ugleda destinacije kot priljubljene destinacije;



doseganje novega ciljnega oziroma posebnega trga;



povečanje števila obiskovalcev;



ustvarjanje vzdušja okoli destinacije;



povečanje števila e-poštnih (novičarskih) naročnikov;



povečanje števila Facebook »prijateljev«;



spreminjanje položaja destinacije v mislih obiskovalcev;



povratek destinacije kot priljubljene za obiskovalce.

Trenutno obstaja več kot 1.000 aktivnih platform socialnih medijev, ki se uporabljajo v
turističnem poslovanju po vsem svetu (COMCEC, 2015, str. 17). Bistvo vseh je, da
obiskovalci zahtevajo osebni pristop, inteligentne, kreativne, interaktivne komunikacije
in sporočila, vključno z empatijo in čustvi. Želijo, da sodelujejo pri oblikovanju turističnih
produktov in nato tudi kupujejo produkte skozi oči vzpostavljenega razmerja. Socialni
mediji lahko pomagajo destinaciji, da ostane konkurenčna, vendar le če je zmožna
predstaviti zanimivo vsebino, uporabiti ustvarjalnost ter vzpostaviti interaktivno
komunikacijo. Sicer so socialni mediji le kontekst naše naloge, pa vseeno tesno povezan
element z obravnavano temo, kajti uporabniki, ki svetovni splet in turistično ponudbo
spremljajo preko svojih mobilnih naprav, običajno to počno tudi z interakcijo s socialnimi
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omrežji (tudi v povezavi s turističnim udejstvovanjem). Za turistično promocijo so najbolj
primerne sledeče socialne platforme:


Facebook – je najbolj priljubljena platforma socialnih medijev z več kot 1,5
milijarde uporabnikov. To je neprecenljiv vir turističnega trženja že skoraj 10 let,
predvsem ker je nizkocenovna platforma, ki dosledno dostavlja poslovno vsebino.
V letu 2012 je Facebook na podlagi lastne raziskave objavil, da je bilo kar 42 % vseh
objav vezanih na turizem (COMCEC, 2015, str. 17).



YouTube – je spletna stran za izmenjavo videoposnetkov. Ponaša se z več kot 1
milijardo uporabnikov, ki si ogledujejo na stotine milijonov ur vsebine dnevno.
Socialni medij je postal vse bolj pomemben v luči dramatičnega premika k
vizualnemu trženju vsebine. Vsebina, povezana s turistično dejavnostjo, se
povečuje vsakoletno v povprečju za 118 %, več kot 30 % teh ogledov je opravljenih
na mobilni napravi. Kar 65 % turistov, ki začno razmišljati o potovanju (brez
poslovnih potovanj), si ogleduje videoposnetke, povezane s potovanji, in 61 %
turistov si pomaga z YouTube pri dejanski izbiri destinacije. Premišljena ponudba
visokokakovostnih videovsebin je lahko pomemben generator interakcij s
potencialnimi strankami. V povezavi s trženjem na YouTube je Google ugotovil, da
potniki želijo več kot le opraviti ogled video posnetka, želijo biti povezati z
ustvarjalci. Zato so se leta 2014 naročnine na potovalne kanale na YouTube
povečale za 106 %. Uporabniki so bolj zainteresirani za osebne zgodbe o potovanju
(spletni videodnevniki) za uradne vsebine turističnih podjetij (Google, 2014a).



Twitter (slovensko tudi Čivkač) – je zadnjih nekaj let najhitrejše rastoče družabno
omrežje. 140 znakov oziroma "mini-blog" igra pomembno vlogo tako za blagovno
znamko kot za politični boj. Trenutno obstaja več kot 300 milijonov uporabnikov z
več kot milijardo pogovorov vsakih 48 ur (Twitter, 2016). Čivkač je najljubši
sopotnik med socialnimi mediji, saj približno tretjina uporabnikov dostopa do
njega pred ali po potovanju, medtem ko 39 % uporablja platformo tudi sredi
potovanja. In skoraj 20 % uporabnikov preko čivkov deli povratne informacije o
svojem potovanju. Ker je uporabljen v vsaki fazi turističnega udejstvovanja, Čivkač
pomaga pri razvoju blagovne znamke in razvoju trdnih odnosov s potrošniki
(Twitter, 2016).
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Instagram – je spletna mobilna storitev za izmenjavo fotografij, ki ima trenutno
več kot 300 milijonov članov. Je priljubljeno orodje v turističnem trženju, saj se za
promocijo destinacije oziroma dejavnosti uporablja slikovno gradivo. V času, ko
Facebook postaja manj konkurenčna platforma, veliko turističnih organizacij vidi
Instagram kot alternativo za izmenjavo vizualne vsebine (COMCEC, 2015, str. 20).



Pinterest – je socialno omrežje, ki ima približno 40 milijonov uporabnikov
mesečno. Uporabniki omrežja sestavljajo virtualne table, na katere lahko
pripenjajo slike ali video vsebino iz katere koli spletne strani. Vizualni arhiv je,
gledano v okviru cikla turistične odločitve, najbolj koristen v fazi sanjarjenja, saj
uporabniki dejansko izdelujejo tablo želja oziroma zadev, ki jih ne želijo pozabiti.
Z razvojem novega gumba "Pin It", ki ga je mogoče vključiti v vsebine na spletnih
straneh in drugih platformah, Pinterest pričakuje še večjo rast, saj se je sama
izvedba storitve zelo poenostavila (COMCEC, 2015, str. 21–22).

1.4.4 E-poštni marketing

E-poštni marketing je eden izmed najbolj učinkovitih oblik digitalnega trženja
turističnega sektorja. E-novice lahko zadržijo destinacije ali blagovne znamke v mislih
prejemnikov. Trženje preko e-pošte je lahko pomemben dodatek k trženju preko
socialnih medijev, predvsem zato, ker oglaševanje preko socialnih medijev lahko zgreši
določeno ciljno publiko, trženje preko spletne pošte pa sporočilo dostavi neposredno in
poveča možnosti za ogled. Ker je e-poštni marketing stroškovno najučinkovitejša oblika,
pogosto predstavlja višjo donosnost od drugih platform. Sporočilo oziroma vsebina je
običajno zelo močna, saj lahko poda jasen poziv k dejanju, tako lahko bralca usmeri na
spletno stran, stran socialnega medija ali kar direktno k dogodku. Prednost je tudi v tem,
da lahko vsebino dokaj enostavno prilagodimo ciljnemu tržišču. Raziskave kažejo na
dejstvo, da ima e-pošta z dinamično vsebino veliko boljše razmerje gledanosti in klikov
kot samo pošta s statično vsebino. Kot pri vseh drugih platformah se je s pojavom
mobilnosti bistvo dogajanja e-poštnega marketinga preselilo na mobilne naprave
(COMCEC, 2015, str. 22).
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2 RAZVOJ, VLOGA IN UPORABA MOBILNIH TEHNOLOGIJ V
PROMOCIJI TURIZMA
Mobilna tehnologija oziroma njegova najbolj razširjena naprava v obliki pametnega
mobilnega telefona spreminja navade našega vsakodnevnega življenja, posledično tudi
navade našega turističnega udejstvovanja. Pametni mobilni telefon je postal del našega
vsakdana in zelo zmogljivo večnamensko orodje, ki ga že dolgo ne uporabljamo več samo
za klasične telefonske pogovore. Današnji pametni mobilni telefoni so postali pravzaprav
računalniki v malem in nam zato poleg osnovnega telefoniranja in pošiljanja tekstovnih
sporočil omogočajo pomembno komunikacijo z zunanjim svetom – preko svetovnega
spleta. Tako postaja branje elektronske pošte, prebiranje novic na socialnih omrežjih,
pregled spletnih strani oziroma vse tisto, kar smo običajno počeli z osebnim
računalnikom, osrednja funkcija mobilnega telefona. Tako želenih informacij ne
pridobivamo več sedeči za pisalno mizo, ampak na naših mobilnih napravah v
pričakovanju kave, med gledanjem televizije, med sestanki, med vožnjo na avtobusu …,
pravzaprav povsod, ob pogoju, da nam je na voljo mobilni oziroma brezžični internetni
signal. O tem, da je mobilna tehnologija pravzaprav spremenila naše navade in
obnašanja, priča podatek največjega svetovnega spletnega iskalnika Google (Google 1,
10. 7. 2016), ki je v letu 2015 zaznal »prelom«. Kot so namreč že nakazovali trendi zadnjih
let, se je prvič zgodilo, da je bilo več kot 50 odstotkov spletnih strani (gledano svetovno)
obiskanih s strani tistih uporabnikov, ki so za spletno brskanje uporabili mobilno
napravo, kot je pametni telefon ali tablica. Posledično je zaradi vpliva, ki ga ima na naše
življenje mobilna tehnologija, tudi turistična dejavnost doživela bistvene spremembe.
Spremembe se nanašajo tako na nove in inovativne kanale trženja, izpopolnjeno
interakcijo med turističnimi ponudniki in njihovimi strankami, vključitve e-poslovanja, ki
se večinoma odraža na načinu rezervacije in nakupa storitve, ter še na mnogo drugih
vidikov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na spletne strani ponudnikov. Lahko zatrdimo, da je
mobilna tehnologija močno vplivala na vseh pet faz turističnega cikla. Vse te spremembe
seveda predstavljajo za turistične organizacije, ki nastopajo v vlogi ponudnika, kar
velikanske izzive. Njihov odziv na te izzive se bo odrazil na njihovi konkurenčnosti
oziroma zmožnosti biti prepoznan v svetu globalne konkurence.
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Hribar (2007, str. 286) navaja, da se v zadnjem času izraz mobilne tehnologije pojavlja
vedno bolj pogosto, zato ga je možno zaslediti v različnih medijih, reklamnih oglasih,
znanstvenih prispevkih, strokovnih srečanjih, pa tudi na ulicah, v trgovinah in nasploh v
življenju. Dodaja, da izraza mobilne tehnologije ne smemo jemati dobesedno, kajti
tehnologije same po sebi ne morejo biti mobilne. Zapiše, da tehnologije imenujemo kot
mobilne zato, ker njihove karakteristike, kot so majhnost, priročnost in enostavnost za
uporabo, omogočaja mobilno uporabo. Ciaramitaro (2011, str. vi) navaja, da so mobilne
tehnologije postale prevladujoč način oziroma medij komuniciranja na svetu. Opredeli
jih kot sestavo različnih tehnologij, naprav in aplikacij, ki vzajemno zagotavljajo močno
komunikacijsko orodje. Tako so na najbolj osnovni ravni sam doseg in funkcionalnosti
mobilnih naprav pogojene z osnovno mrežno infrastrukturo in zmogljivostmi mobilnih
naprav ali pametnih telefonov. To vključuje fizično posredovanje podatkov preko
omejenih nizov razpoložljivih frekvenc. Vendar največji potencial in bogastvo mobilne
tehnologije zaznava v raznovrstnih mobilnih aplikacijah, ki jih uvršča na sam vrh te
tehnologije.

Mobilna tehnologija je postala sedanjost in glede na trende postaja tudi naša
prihodnost. Da bi jo lažje razumeli in nato tudi ustrezno povezali z izzivi turistične
dejavnosti, bomo v naslednjih poglavjih najprej podali pregled razvoja mobilnih
tehnologij, pregled mobilnih naprav, in podrobneje »pametnega telefona«, ter njihovih
značilnosti, povezanih storitev in aplikacij v tej tehnologiji ter bistvenih dogodkov, ki so
poskrbeli za uspešno evolucijo obravnavane teme v promocijo turizma.

2.1 Razvoj mobilnih tehnologij
Hribar (2007, str. 285) navaja, da je razvoj mobilnih tehnologij neverjeten in da le-ta zato
postaja iz leta v leto hitrejši, sama razširjenost med uporabniki pa čedalje večja. Mobilne
tehnologije navaja kot prenosljive tehnologije, ki uporabnikom med dejansko uporabo
omogočajo mobilnost. V grobem jih deli na mobilna oziroma brezžična omrežja, mobilne
naprave in mobilne storitve. Dodaja, da na sam razvoj mobilnih storitev tako vplivajo
trije pomembni dejavniki, ki se med sabo prepletajo, dopolnjujejo in tako samo hitrost
razvoja še dodatno stopnjujejo, in sicer (Hribar, 2007, str. 285):
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razvoj novih omrežij in omrežnih tehnologij;



razvoj novih mobilnih naprav (tablic in pametnih telefonov);



želje ter zahteve trga oziroma uporabnikov.

Isti avtor hkrati ugotavlja, da se s prihodom novih brezžičnih omrežij pojavljajo nove
možnosti uporabe in ponujanja storitev. Tako se sam razvoj mobilnih tehnologij pomika
v smeri uporabniku prijaznejših vmesnikov, naprave postajajo vse bolj univerzalne,
omogočajo več komunikacij hkrati in jih vse pogosteje koristimo kot večpredstavnostne
predvajalnike. Pomemben vidik postaja komunikacija z drugimi uporabniki, povezljivost
z drugimi napravami, tako pisarniškimi kot tudi gospodinjskimi. Storitve, ki jih nudi
mobilna tehnologija, postajajo vedno bolj personalizirane, kar pomeni, da se funkcije in
vsebine prilagajajo posameznemu uporabniku, v prihodnosti se pričakuje še razvoj
inteligentnih mobilnih naprav, ki se bodo znale same prilagajati okolju, situacijam in
uporabnikovim željam. Razvoj prijaznih uporabniških vmesnikov za mobilne naprave gre
v smeri upravljanja naprave na človeku čim bolj naraven način, na primer z gibanjem
naprave ali glasom (Hribar, 2007, str. 285).

2.1.1 Razvoj brezžičnih komunikacij in mobilnih omrežij

Brezžično komunikacijo Hribar (2007, str. 287–288) opredeli kot brezžičen prenos
signala od oddajnika do prejemnika. Osnovni pogoj za prenos signala so brezžična
omrežja, ki uporabljajo različne nosilce signala, kot so svetloba in bolj uporabljeni radijski
valovi. Na osnovi svetlobe najbolj razširjen sistem za brezžično komunikacijo so
infrardeči (IR) vmesniki, ki za komunikacijo uporabljajo infrardečo svetlobo. Drugi sistem
temelji na laserskih žarkih, slabost obeh pa izhaja iz tega, da sta zelo občutljiva na fizične
ovire in druge motnje v okolju, zato morata biti sprejemnik in oddajnik vedno v vidni
povezavi. Druga tehnologija deluje na osnovi radijskih valov, ki potekajo med
sprejemnikom in oddajnikom, in je bistveno manj občutljiva na motnje iz okolja.
Današnji mobilni sistemi so običajno zgrajeni tako, da pokrivajo določeno lokacijo
oziroma območje in v kolikor se z mobilno napravo nahajamo v dosegu tega območja,
lahko koristimo prenos podatkov. S pojmom brezžična omrežja običajno ne mislimo
samo na mobilna telefonska omrežja, ampak tudi na povezave, kot so Bluetooth,
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brezžična lokalna omrežja (Wi-Fi) ter satelitske povezave. Tako delimo omrežja na
osebna, lokalna oziroma mestna ter globalna (Hribar, 2007, str. 287–288).

Ker je mobilna telefonija najbolj razširjen način brezžične komunikacije in omogoča tako
imenovani globalen način prenosa podatkov, bomo najprej preučili njen razvoj. Razvoj
mobilnih omrežij opisujemo z generacijami, prvo mobilno omrežje (1G) so uvedli že v
80-ih letih prejšnjega stoletja. Trenutno poznamo 4 delujoče generacije mobilnih
omrežij, katerih razvoj skozi čas je omogočal pogoje za vedno boljšo kakovost in
stabilnost povezave, predvsem pa večal hitrosti prenosa podatkov in s tem podal osnove
za nenehno uvajanje novih storitev ter inovativnih možnosti uporabe (slika 5).

Slika 5: Razvoj generacij mobilnih omrežij skozi čas
Generacija 3G
Generacija 2G

Generacija 4G LTE
Hiter in zmogljiv mobilni
prenos podatkov

Mobilni prenos podatkov

Generacija 1G
Masovna mobilnost
Osnova mobilnosti

Vir: Qualcomm Incorporated, 2014, str. 28

Internet Society (2015), Qualcomm Incorporated (2014) in Hribar (2007) opredeljujejo
sledeče značilnosti posameznih generacij mobilnih omrežij:


1G – je prva generacija brezžične komunikacije. Potekala je na osnovi analogne
tehnologije, značilnosti omrežja so bile uvedba analognega radia, slaba kakovost
zvoka, nizka varnost in omejene podatkovne storitve. Je pa generacija pomenila
začetek razvoja brezhibne mobilne povezljivosti, ki je imela svoj poudarek na
uvedbi mobilne govorne storitve.



2G – je druga generacija brezžične komunikacije, ki bazira na sodobnejši digitalni
tehnologiji. Uvaja digitalni radio, izboljšuje kakovost govora, šifrira prenos za
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boljšo varnost, uvajajo se podatkovne storitve, hitrosti do 153.6 kbit. V tem času
je mobilni telefon kljub začetnim možnostim prenosa podatkov in kratkih
tekstovnih sporočil v osnovi še vedno namenjen predvsem govorni komunikaciji.
Uvaja sistem GSM (angleško Global System for Mobile Communication), ki že zelo
dobro podpira gostovanja v omrežjih drugih operaterjev. Ena izmed prednosti
omrežja GSM je tudi uvedba SIM-kartice, kar uporabnikom bistveno olajša
zamenjavo mobilnih telefonov, pri čemer ob zamenjavi obdržijo obstoječo
številko. Ob koncu te generacije se sicer pojavita še sistema GPRS in EDGE, ki
pohitrita podatkovni prenos, predvsem pa omogočata začetke podatkovnega
gostovanja, ki so bila, stroškovno gledano, še vedno zelo draga. Generacija je v
osnovi uvedla masovno uporabo mobilne tehnologije s poudarkom na govorni
komunikaciji.


3G – je tretja generacija brezžične digitalne tehnologije. Generacija omogoča že
hitrejši prenos podatkov, teoretično do 2 Mbit/s, kar spodbudi razvoj številnih
novih storitev in izdelkov. Uvaja UMTS tehnologijo, kar omogoči tudi internetno
telefonijo VoIP, prenos videa in večpredstavnih vsebin. 3G je tako optimizirana za
prenos podatkov in omogoča mobilne širokopasovne storitve, vse z namenom
razvoja hitrejše in boljše povezljivosti. Uvedba tehnologije tudi drastično zniža
stroške podatkovnega prenosa med operaterji.



4G – je brezžična digitalna tehnologija četrte generacije za mobilne telefone in
podatkovne terminale, ki omogoča hitrosti do 1 Gbit/s. Zagotavlja storitev LTE, ki
je prvi svetovni standard za mobilne širokopasovne povezave. Omogoča prenos
večje količine podatkov za bogatejšo vsebino in več povezav tudi v realnem času,
in tako postavlja nove meje v razvoju mobilnih tehnologij.

Ugotovimo lahko, da gre razvoj mobilnih omrežij v smer zagotavljanja boljšega,
hitrejšega in cenejšega dostopa od kjerkoli in predvsem s poudarkom na bistvenem
izboljšanju uporabniške izkušnje (slika 6). Tako je po podatkih Internet Society (2015, str.
22) dandanes signal 2G/3G dosegljiv globalno, signal G4 pa je omogočen že v 102
državah po svetu, vendar z omejeno pokritostjo. Zanimiv je tudi podatek podjetja
Qualcomm Incorporated (2014, str. 2), ki navaja, da je bilo na svetu že aprila leta 2014
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vzpostavljenih okoli 7 milijard mobilnih povezav, kar je skoraj toliko, kot znaša svetovna
populacija.

Slika 6: Izboljšanje uporabniške izkušnje skozi razvoj mobilnih omrežij
Generacija 1G

Generacija 2G

Generacija 3G

Analogen signal

Digitalno + enostavni prenos

Mobilni prenos podatkov

Generacija 4G LTE

Hitro in zmogljivo

Vir: Qualcomm Incorporated, 2014, str. 5

Razvoj mobilnih omrežij se seveda ne zaustavlja, tako se v bližnji prihodnosti obeta
omrežje nove generacije 5G. Ker bo zgrajeno na temeljih predhodnih omrežij, bodo
uporabniki še vedno pošiljali sporočila, klicali in brskali po spletu, le da se bo hitrost
prenosa podatkov preko tega omrežja drastično povečala. Tako se pričakuje, da se bo
enourna video vsebina v visoki ločljivosti naložila v nekaj sekundah, ob prenosu v
sedanjih omrežjih bi na končanje takšnega prenosa morali počakati vsaj eno uro. Z
razvojem omrežja se bo verjetno pojavil tudi nov prostor za razvoj več tisoč z internetom
povezanih naprav, ki že vstopajo v naš vsakdanji svet. Generacija 5G je bodoča
infrastruktura za t. i. »internet stvari«, kjer se bo v svetovni splet povezovalo na tisoče
drobnih senzorjev in ostalih naprav, ki bodo medsebojno komunicirali in omogočali, med
drugim, izjemno izboljšano uporabniško izkušnjo na eni strani in ogromne količine
uporabnih podatkov za ponudnike produktov in storitev na drugi strani.

V nadaljevanju predstavljamo še zelo razširjeno tehnologijo lokalnih brezžičnih omrežij
(krajše WLAN oziroma na standardu IEEE 802.11 bolj znano kot Wi-Fi-omrežje), kajti v
današnji praksi uporabnika je zaznati dopolnjevanje tehnologij, kar je verjetno rezultat
racionalnega upravljanja s stroški prenosa podatkov. Zavedati se je potrebno, da sicer
mobilno omejena lokalna brezžična omrežja predstavljajo običajno brezplačen prenos
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podatkov. Hribar (2007, str. 292) navaja, da je lokalno brezžično računalniško omrežje
kratkega dosega, ki deluje na osnovi radijskih valov frekvence 2,4 GHz oziroma 5 GHz.
Ker je ta frekvenca rezervirana za nekomercialno rabo, za WLAN-komunikacije ni
potrebno pridobiti koncesije za uporabo frekvenčnega spektra. WLAN je lokalno
brezžično omrežje, v katerega se uporabniki brez žičnih povezav povezujejo z računalniki
ali drugimi mobilnimi napravami. Sestavljajo ga dostopne točke, ki so priključene na
klasično ožičeno lokalno omrežje, le-te se lahko med seboj brezžično povezujejo in tako
širijo domet omrežja. Dometi posameznih točk so sicer odvisni od okolja, običajno pa je
domet do 30 metrov v notranjosti zgradb in do 300 metrov na prostem. Domete seveda
povečujemo z dodatnimi dostopnimi točkami, katerih signali se lahko prekrivajo, z
novejšimi napravami in bolj prepustnimi lokalnimi omrežji se povečujejo tudi hitrosti
dostopa oziroma širine podatkovnega prenosa. Sama uporaba je enostavna, saj
vključena mobilna naprava, ki ima brezžični WLAN-sprejemnik, sama zaznava prisotna
omrežja in omogoča povezovanje. Hribar (2007, str. 292) navaja še, da sta bistveni
težavi, ki se pojavita pri uporabi takšnih omrežij, varnost in zasebnost. Težavi se nekoliko
minimalizirata z overjanjem uporabnikov (gesla) in šifriranjem samega prenosa
podatkov.

Internet Society (2015, str. 23–117) kot glavno pomanjkljivost Wi-Fi-omrežja vidi v tem,
da tak dostop ne zagotavlja popolne mobilnosti. Opozarja, da gre le za razširitev našega
obstoječega stacionarnega dostopa, zato le-ta ne nudi možnosti dostopa do interneta
povsod. To po njihovem mnenju bistveno spremeni samo naravo storitev, ki so na voljo
preko interneta in do katerih lahko dostopamo z napredno mobilno napravo. Dodajajo
še, da je dostopna točka Wi-Fi sposobna prenašati kodirane podatke na enak način kot
fiksna omrežja, zato se le-ta pogosto uporablja v podjetjih, šolah in domovih kot
alternativa fiksnim žičnim lokalnim omrežjem. Zlasti organizacije, kot so letališča, hoteli
in restavracije, nudijo javni dostop do omrežij Wi-Fi, ki je bodisi zastonj, ali zahtevajo
plačilo za dostop preko gesla, ki je običajno nižje kot enak dostop preko podatkovnega
gostovanja.
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2.1.2 Razvoj mobilnega interneta

Razvoj mobilnega interneta je na eni strani pogojen z razvojem mobilnih omrežij, na
drugi strani pa z razvojem mobilnih naprav ter storitev, ki jih uporabljamo na teh
napravah. Obstajata dva bistvena temelja za razvoj mobilnega interneta (Internet
Society, 2015, str. 19):


uvedba podatkovnega prenosa (internetnega dostopa) preko tradicionalnih
mobilnih komunikacijskih tehnologij;



uvedba pametnih naprav namesto klasičnih mobilnih telefonov.

Poleg že omenjenih temeljev je bil sam razmah uporabe mobilnega interneta močno
zaznamovan še skozi različne časovno opredeljene mejnike (kot je razvidno iz slike 7), in
sicer (Internet Society, 2015, str. 16–17):


z uvedbo storitve GPRS (angleško General Packet Radio Service), ki je omogočil
prvi dostop do interneta preko mobilnika;



s pričetkom uporabe 3G mobilnih omrežij;



z začetkom prodaje Apple iPhone, ki je vključeval zaslon na dotik in celotno
tipkovnico ter je bil prvi masovno prodajani pametni telefon;



z uvedbo spletnih digitalnih distribucijskih platform, iz katerih se lahko prenesejo
mobilne aplikacije;



s pričetkom uporabe 4G mobilnih omrežij;



z nastanki mobilnih operacijskih sistemov, imenovanimi tudi mobilni OS;



z uvedbo Windows pametnih telefonov;



s statističnimi prelomnicami med letoma 2013 in 2014, kot so:


50 milijard prenesenih aplikacij za mobilnike iz Google Play;



prodanih več tablic kot prenosnikov;



več prodanih pametnih mobilnih telefonov kot navadnih mobilnih telefonov,
gledano globalno;



s statističnimi prelomnicami med letoma 2014 in 2015, kot so:


70 milijard prenesenih aplikacij za mobilnike za Apple OS;
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več kot polovica porabljenega časa na spletu s strani uporabnikov v ZDA, ki so
za dostop koristili mobilno napravo ob souporabi mobilnih aplikacij;



več prodanih pametnih mobilnih telefonov kot navadnih mobilnih telefonov
v deželah v razvoju;



s statističnimi prelomnicami po letu 2015:


3 milijarde uporabnikov dostopi do interneta preko mobilne naprave;



skupno prodanih več tablic kot stacionarnih računalnikov;



zaznan svetovni prelom – več uporabnikov je dostopilo do interneta preko
mobilne naprave kot preko stacionarnih računalnikov.

Slika 7: Časovno opredeljeni mejniki v razvoju mobilnega interneta

Vir: Internet Society, 2015, str. 16–17

Ob koncu leta 2015 je tako po podatkih podjetja Statista Inc. (16. 7. 2016), gledano
globalno, preko mobilnega telefona do interneta dostopalo 52,7 % vseh uporabnikov letega, do leta 2018 naj bi ta odstotek znašal 63,4 %. Sam razvoj in uporaba se bosta
verjetno s takšno hitrostjo odvijala še naprej, to potrjujejo tudi statistični izračuni in
trendi, ki jih napoveduje Internet Society (2015, str. 16–17):


da bo uporaba interneta na mobilnih napravah do leta 2019 dosegla 71 %;



da ima 192 držav aktivno vsaj 3G mobilno omrežje, kar pokrije skoraj
50 % svetovnega prebivalstva;
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da obstaja vsaj pet različnih mobilnih platform za pametne telefone, pri čemer ima
Android 84 % delež pri pametnih telefonih in 72 % pri tablicah;



da je trenutno na voljo več kot 1 milijon aplikacij za mobilne telefone, ki so bile
prenesene že v več kot 100 milijard primerov.

Statista Inc. (16. 7. 2016) napoveduje še, da bo do leta 2019 preko mobilne naprave do
interneta dostopalo 6,4 milijarde uporabnikov, od tega jih bo kar 5,6 milijarde za
povezavo uporabilo pametni telefon (slika 8).

Slika 8: Dostopi do interneta preko mobilne naprave, globalno
Pametni mobilni
telefoni

Prenosni računalniki, tablice, mobilni usmerjevalniki

Vir: Statista Inc., 2016

Kot pri vsaki tehnologiji obstajajo določeni dvomi glede varnosti, kajti na mobilnih
napravah imamo čedalje več osebnih podatkov, ki lahko postanejo hitro dostopni tudi
ostalim osebam, zato bo verjetno temu področju v prihodnosti namenjeno kar veliko
pozornosti. Na drugi strani pa so očitne prednosti mobilnega interneta, ki izhajajo
predvsem iz vedno novih inovativnih storitev. Te imajo trdne temelje v mobilnem
dostopu ter hkratni uporabi vseh funkcij, ki so že vgrajene v pametnih napravah. Zato
lahko ugotovimo, da danes mobilno dostopne internetne storitve omogočajo socialno
vključenost, sodelovanje z raznimi organizacijami, izvajanje nakupov prek spletnih
trgovin, hkrati zagotavljajo druge podatke in informacije, ki jih lahko s pridom
uporabimo tudi v dejavnosti turizma. Vse te novosti so hkrati že novo gonilo za nadaljnji
razvoj mobilnega interneta, ki je v stanju stalne spremembe že od njegove prve uporabe.
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2.2 Pregled mobilnih naprav in njihovih značilnosti
Hribar (2007, str. 295) navaja, da so mobilne naprave elektronske naprave, ki jih
uporabniki koristijo za brezžično komunikacijo z drugimi uporabniki oziroma za spletne
storitve, do katerih dostopajo preko podatkovnega prenosa. Skozi čas so se mobilne
naprave spreminjale in razvijale, tako da so to danes postale večopravilne
komunikacijske naprave, ki poleg komuniciranja in povezovanja nudijo tudi uporabo
storitev in aplikacij. Zgodovinsko gledano, lahko ugotovimo, da so bili v času 1G mobilnih
omrežij mobilni telefoni veliki, težki in so nudili le možnost osnovnega telefoniranja.
Avtor dodaja, da so se z razvojem novih elektronskih elementov, komponent in
tehnologij spreminjale velikost, priročnost in zmogljivost mobilnih naprav, ki tako danes
omogočajo več možnosti komunikacij (govor oziroma zvok, besedilo in video), boljšo
kakovost storitev (fotografiranje, snemanje, brskanje …) in predvsem hitrejši podatkovni
prenos. Zgodovisko gledano, so se uporabljale različne mobilne naprave, ki jih avtor
glede na obliko, vrsto ter način uporabe deli na prenosne računalnike, tablične
računalnike, ročne računalnike, dlančnike, pametne mobilne telefone in običajne
mobilne telefone (Hribar, 2007, str. 295).

Slika 9: Zgodovinski pregled evolucije mobilnih naprav

Komunikacija  Multimedija Inteligenca (pametni telefon)
AMOLED
Haptični zaslon zaslon
na dotik
Zaslon na dotik

Super
AMOLED
zaslon

Pametni telefon s
paličico (S-pen)

Razvoj tehnologije in designa

Multimedijska naprava

Mobilnik kot
predvajalnik

Manjše velikosti

Modni
dodatek

Mobilnik s kamero

Mobilni
projektor

TFT-LCD
zaslon

MP3/TV
mobilniki
Qwerty tipkovnica
in e-pošta
predvajalnik glasbe, prve
spletne rešitve

Vir: Jun, 2014, str. 2
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Iz slike 9 je razviden razvoj mobilnih naprav skozi različna časovna obdobja. Prikazana je
evolucija naprave, ki je iz komunikacijske najprej postala še multimedijska naprava in do
sedanjosti, ko jo lahko opredelimo kot inteligentno napravo oziroma kot pametno
napravo (Jun, 2014, str. 2). Z razvojem mobilnih naprav se je razvijalo tudi samo
pojmovanje izraza mobilna naprava, tako danes pod tem pojmom razumemo naprave,
kot so pametni mobilni telefon in tablica, pa tudi še klasični mobilni telefon, čeprav
slednjega drastično izpodriva prav pametni mobilni telefon. Hkrati je potrebno omeniti,
da so tudi današnji »navadni« mobilni telefoni že kar izpopolnjeni in poleg mogoče bolj
klasične oblike, manjšega zaslona oziroma klasične tipkovnice, vseeno omogočajo čisto
ustrezno izkušnjo pri dostopu do svetovnega spleta, pa čeprav z že tovarniško vgrajenim
brskalnikom. Prezreti ne smemo niti dejstva, da postajajo v kategoriji vseh mobilnih
telefonov v manjšini in jih, kot je že bilo omenjeno, uporabniki nadomeščajo s pametnimi
mobilnimi telefoni. Zato se bomo v nadaljevanju te naloge osredotočili in obravnavali le
tako imenovane pametne mobilne naprave, v kategorijo katerih sicer spadata pametni
mobilni telefon in tablica.

Pametno mobilno napravo Internet Society (2015, str. 25) opredeljuje kot mobilni
telefon ali tablični računalnik, ki ima lastnosti računalnika, torej napredne multimedijske
zmogljivosti in sposobnosti, da lahko potrošnik nanjo namesti programsko opremo tretje
osebe. Pametne naprave tako vključujejo vse mobilne telefone, ki omogočajo dostop do
interneta in storitev telefonije in so v obliki žepne velikosti, kot tudi tablice, ki so večje
od pametnih telefonov, kar pri uporabniku izboljša oziroma olajša ogled ter interakcijo
z aplikacijami, vendar ni nujno, da imajo vključeno mobilno telefonijo. V zadnjem času
je zaznati, da se ločnica med tema dvema napravama nekoliko briše, saj se na trgu
pojavljajo čedalje večji pametni mobilni telefoni, pa tudi manjše tablice z vgrajeno
mobilno telefonijo, pri čemer lahko razmejitev še vedno temelji na (ne)vključenosti
mobilne telefonije. V nadaljevanju naše naloge bomo preučevanje karakteristik in
uporabe pametnih mobilnih naprav zato poenostavili na preučevanje njenega najbolj
razširjenega predstavnika, torej pametnega mobilnega telefona.

Grieve, Bendon in Hundson (2010) opredelijo pametni mobilni telefon kot napravo, ki
ima izrazite računalniške zmožnosti in povezljivosti. Ciaramitaro (2011, str. 2) dodaja, da
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pametni mobilni telefon ni več preprosta govorna komunikacijska naprava, ampak
sredstvo za ustvarjanje glasbe, besedila, videa in slik, ki se nato lahko delijo na zahtevo
uporabnika. Hkrati je orodje za dostop do interneta, ogledov videa in TV, predvajanje
glasbe, pozicioniranja preko GPS, branje črtne kode in drugih možnosti. Internet Society
(2015, str. 28) zapiše, da je pametni telefon »po srcu« majhen, a zmogljiv računalnik, z
mnogimi po večini enakimi lastnosti kot večji prenosnik, vendar v veliko bolj prenosni
obliki. Australian Tourism Data Warehouse (2011, str. 2) pa izraz pametni mobilni
telefon uporablja za opis mobilnega telefona, ki združuje komunikacijo z napredno
tehnologijo za osebno uporabo, kot sta dostop do interneta in sposobnost prenosa
aplikacij.

Slika 10: Funkcije pametne naprave

Vir: Internet Society, 2015, str. 27

Kot prikazuje slika 10, ima pametna mobilna naprava oziroma pametni mobilni telefon
vključenih veliko funkcij, ki jih Internet Society (2015, str. 28) opiše kot funkcije, ki
vključujejo velike količine prostora za shranjevanje, hiter procesor, možnost vnosa na
temelju tipkovnice ali glasu, zaslon visoke ločljivosti in različne možnosti komunikacije.
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Pametna mobilna naprava je sposobna delovati kot miniaturni prenosni računalnik v več
pogledih, hkrati pa ima dodatno prednost v povečani prenosljivosti, z vsemi dokumenti,
fotografijami, igrami in aplikacijami, ki so na voljo v vsakem trenutku. Podrobneje Jun
(2014, str. 3) in Internet Society (2015, str. 34–38) značilnosti oziroma funkcije pametnih
mobilnih naprav opredelita v sledeče kategorije (slika 11):


visoko zmogljiva procesorska moč (zmogljivi procesorji, ki zagotavljajo hiter zagon
aplikacij) in zmogljiva pomnilniška moč (dovolj prostora za shranjevanje
podatkov);



neomejena razširljivost (različni OS – Android, Apple IOS, Windows phone ter
mobilne trgovine aplikacij – Google play, Apple store, Windows store …);



visoko resolucijski zasloni in kamere (omogočeno HD-video snemanje,
predvajalnik posnetkov, ogled slik, fotometer);



izboljšani in senzibilni uporabniški vmesniki (zasloni na dotik, 3D-grafike,
barometer, termometer, zaznavanje lokacije in premikanja – GPS-navigacija,
senzor pospeška, senzor gravitacije, senzor bližine objektov);



vedno prisotne omrežne povezave (kot so 3G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) in
napredni mobilni brskalniki.

Slika 11: Bistvene značilnosti pametnega mobilnega telefona
Visoko resolucijski zaslon in kamera

Visoko zmogljiva procesorska moč

- Visoko resolucijski zaslon
- Predvajalnik posnetkov
- HD video snemanje

- Zmogljivi procesor

Neomejena razširljivost

Izboljšan in senzibilen uporabniški vmesnik

- Operacijski sistemi

- Zaslon na dotik
- 3D grafike
- Zaznavanje lokacije
in premikanja
(GPS navigacija, senzorji pospeška, …)

- Digitalne trgovine aplikacij

Različne omrežne povezave
- Omrežne povezave 3G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Napredni mobilni brskalniki

Vir: Jun, 2014, str. 3
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Prihodnost in rast uporabe pametnega mobilnega telefona sta bili nakazani že v
prejšnjem poglavju, saj le-ti sovpadata z rastjo mobilnega interneta. To dokazuje tudi
raziskava podjetja eMarketer (2016), ki napoveduje, da bo uporabnikov pametnega
mobilnega telefona v letu 2016 že več kot 2 milijardi, globalno gledano. Hkrati
napovedujejo, da bo do leta 2018 že vsak tretji prebivalec Zemlje lastnik pametnega
mobilnega telefona, tako naj bi jih bilo po njihovih predvidevanjih takrat v uporabi že
več kot 2,56 milijarde, kar bo pomenilo, da bodo pametni mobilni telefoni postali vodilno
komunikacijsko sredstvo na svetu.

Sicer pa prihodnost mobilnosti ni samo v pametnih mobilnih telefonih, ampak tudi v
drugih napravah, ki jih dandanes pojmujemo pod skupnim nazivom »internet stvari«.
Tako mobilno povezani postajajo pripomočki, kot so ure in očala, pa tudi aparati, ki jih
uporabljamo vsakodnevno na našem domu, tehnologija mobilnosti postaja čedalje bolj
pomembna tudi v avtomobilski industriji, kot tudi pri upravljanju »pametnih« mest.
Možnosti in idej razvoja je vsekakor veliko, zato verjamemo, da bo tehnologija
mobilnosti v teh napravah še dodatno spremenila naše življenjske navade, tako kot jih
je že pred časom spremenila prisotnost pametnega mobilnega telefona.

2.3 Programska oprema mobilnih naprav in namenske aplikacije
Kot smo že omenili, pametni mobilni telefoni poleg funkcionalnosti, ki jih vsebujejo tudi
že osebni računalniki, vključujejo tudi veliko novih funkcij. Tako imajo te naprave
senzorje, ki merijo okolje, naše gibanje ter sam položaj pametne naprave. Skupna
lastnost teh senzorjev je, da zagotavljajo podrobne informacije o sami lokaciji
uporabnika, kar se nato lahko koristi v mnogih storitvah in namenskih aplikacijah (APP).
Internet Society (2015, str. 29–31) zato poudarja, da je pomembno vedeti, da lahko do
določenih komponent strojne opreme in njihove polne funkcionalnosti dostopamo le z
namenskimi aplikacijami. Ob uporabi namenskih aplikacij se operacijski sistem mobilne
naprave uporablja le kot kanal, ki zagotavlja potrebne gradnike, preko katerih je nato
dostopna in voljo vsa strojna oprema pametnega telefona, vključno s senzorji, zvočniki
in kamero. Običajno pa vsi ti gradniki niso dostopni preko spletnih strani, kar pomeni,
da lahko spletne strani dostopajo do manj strojne opreme kot namenske aplikacije.
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Vendar pa imajo mobilni brskalniki običajno boljši dostop do določenih specifičnih
funkcij mobilnih naprav, kot so klik za klic, SMS, GPS in viri fotoaparata. Ker vseeno te
specifične funkcije ne zagotavljajo enakih zmogljivosti, kot jih lahko izrabijo le namenske
aplikacije, obstaja meja zmogljivosti vseh storitev, katerih uporaba temelji na uporabi
brskalnika, čeprav ob uporabi najsodobnejšega jezika za oblikovanje in predstavljanje
vsebin na spletu, kot je dandanes HTML5. Zato vse te storitve, katerih uporaba sloni na
namenskih aplikacijah, omogočajo tako socialno vključenost, povezovanje z javno
upravo in gospodarstvom ter nešteto drugih možnosti. Pravzaprav je vsaka takšna
namenska aplikacija tako inovacija kot hkrati tudi gonilna sila novih sprememb v
internetu, ki se kot tak nenehno spreminja vse od njegovega nastanka.

Da je rast uporabe pametnih naprav resnično ogromna, pove tudi podatek (Internet
Society, 2015, str. 56), da je prodaja pametnih telefonov presegla prodajo vseh drugih
pametnih naprav, hkrati pa je prodaja tablic presegla prodajo vseh osebnih in prenosnih
računalnikov skupaj. Vse te naprave so seveda najbolj okarakterizirane z operacijskim
sistemom, ki je na njih naložen, kot tudi z nazivom izdelovalca. Tako je Android postal
najbolj popularen in priljubljen sistem na pametnem telefonu, ki ga na svojih telefonih
nudijo številni izdelovalci. In čeprav ta sistem na napravah nudi odprt dostop do
interneta preko že naloženih brskalnikov, je, statistično gledano, največji delež dostopa
do spleta izveden preko namenskih aplikacij. Da je temu tako, sta bistveno pripomogla
Apple in Google Play s svojo ponudbo namenskih aplikacij. In prav ta diverzifikacija
postaja bistvena prednost pametnih mobilnih naprav.
Na sliki 12 je razviden tržni delež nameščenih operacijskih sistemov na prodanih
pametnih napravah v letu 2014. Tako je razvidno, da je najbolj razširjen operacijski
sistem med prodanimi pametnimi napravami Android z 84 %, sledi mu Apple (iOS) z 12
% in Windows Phone s 3 %. Da je prišlo do takšnega razcveta operacijskega sistema
Android, je po podatkih Internet Society (2015, str. 57–59) pomembno dejstvo, da se je
drastično zmanjšal tržni delež sistema BlackBerry, pa tudi zaradi povečane
konkurenčnosti in s tem znižanjem prodajnih cen s strani izdelovalcev, ki običajno
nameščajo operacijski sistem Android (Samsung, kitajski proizvajalci). Po drugi strani je
Android tudi odprtokodna platforma, kar hkrati omogoča lažjo prilagoditev sistema
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vsem izdelovalcem pametnih naprav in močno podporo digitalne trgovine Google Play,
zato seveda njihovo vodilno mesto v tem ekosistemu ne preseneča. Kot smo že omenili,
operacijski sistem mobilne pametne naprave v večini primerov uporabe in dostopa do
spleta postaja le še kanal in nudi gradnike za dostop do storitev preko namenskih
aplikacij.

Slika 12: Tržni delež nameščenih OS na prodanih pametnih mobilnih napravah

Vir: IDC (v Internet Society, 2015, str. 58)

Razvoj namenskih aplikacij se je po navedbi Internet Society (2015, str. 60) začel v sredini
leta 2008 z uvedbo digitalne trgovine Apple (Apple APP Store) in to sočasno z uvedbo
pametnega telefona iPhone 2.0, kjer je Apple želel ponuditi uporabnikom še druge
namenske aplikacije »tretjih oseb«. Njihova uspešnost je tako privedla do uvedbe še
drugih digitalnih trgovin, kot je na primer Google Play, ki so hkrati z drugimi razvijalci OS
znižali tehnične zahteve in tako pritegnili ogromno raznoraznih razvijalcev namenskih
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aplikacij. Tako lahko ugotovimo, da je danes uporabnikom na voljo več kot milijon
namenskih aplikacij in kot prikazuje slika 13, je vodilno vlogo tudi tukaj prevzel Google s
svojo digitalno trgovino.

Slika 13: Število dostopnih namenskih aplikacij, v milijonih, leto 2015

Vir: Statista (v Internet Society, 2015, str. 61)

Digitalne trgovine so tako postale mednarodni trg za brezplačne kot tudi plačljive
namenske aplikacije. Obstajajo le nekatere geografske omejitve, tako nekaterih
namenskih aplikacij vendarle ni mogoče uporabiti globalno. Zanimiv z vidika našega dela
je predvsem podatek Internet Society (2015, str. 62), da v ZDA, ki je tudi drugače ena
izmed najbolj naprednih držav pri razvoju in uvajanju mobilnih tehnologij, do svetovnega
spleta izključno preko namenskih aplikacij dostopa že več kot polovica uporabnikov.
Glede na navedeno dejstvo bodo ponudniki turističnih storitev prisiljeni, v kolikor bodo
seveda želeli aktivno dostopiti do svojih potencialnih strank, sistematično delovati tudi
v smeri razvoja lastnih namenskih aplikacij. Gledano globalno, jih veliko sicer že obstaja,
o čemer bomo več zapisali v naslednjem podpoglavju. Kako pomembno je biti ažuren pri
razvoju namenskih aplikacij, še dodatno podkrepi podatek (O'Meara, 2012), da je
povprečna življenjska doba razvite namenske mobilne aplikacije lahko samo 30 dni.
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2.4 Uporaba pametnega mobilnega telefona s strani turista in vpliv na
njegovo turistično doživljanje
Danes ne moremo več zanikati, da sta pametni mobilni telefon in mobilni internet
spremenila naše vsakodnevne navade. Kamorkoli pogledamo, bodisi med vožnjo na
vlaku, v službi ali naši najljubši restavraciji, lahko ugotovimo, da so pametne mobilne
naprave prisotne vsepovsod. To dejstvo še dodatno podkrepi podatek, ki ga navaja
Forbes Media (2016), da povprečen uporabnik preveri svoj pametni mobilni telefon 221krat dnevno. V kontekstu tega podatka se raziskovalci uporabe pametnega mobilnega
telefona (Wang, Xiang in Fesenmaier, 2014) strinjajo, da razumevanje tega, kako
uporaba pametnega mobilnega telefona generira turistično doživetje, ni mogoče
direktno ločiti od razumevanja uporabe v vsakodnevnem življenju. Navajajo, da uporabo
v vsakodnevnem življenju in uporabo med turističnim udejstvovanjem ne moremo
obravnavati kot dve ločeni aktivnosti, ampak se le-ti med sabo tesno prepletata.
Dodajajo, da uporaba pametnega mobilnega telefona z vsemi svojimi prednostmi, ki
nam omogočajo poslušanje glasbe, izdelavo fotografij, kramljanje s prijatelji preko
socialnih medijev, pridobivanje informacij ter nakupovanje, kjerkoli si to zaželimo,
zagotovo spreminja navade v našem življenju. Vendar direktnih vzporednic z vplivi na
turistično udejstvovanje ne gre jemati, kajti turizem je še vedno dejavnost, ki je po svoji
naravi nekoliko oddaljena od vsakodnevnega življenja. To je čas, ko se običajno želimo
odmakniti od navad vsakodnevnega življenja, pričakujemo brezdelje in brezskrbnost,
hkrati pa se zavedamo, da je ta »popoln odklop« zelo težko izvedljiv, ko pa so delo,
prijatelji in družina le klik oddaljeni od nas. Zato se raziskovalci strinjajo, da to vodi do
nekakšne mutirane uporabe pametne mobilne tehnologije v času našega turističnega
udejstvovanja, ki ima vseeno definitiven vpliv tudi na naše turistično doživljanje.

Tako so raziskovalci ugotovili (Wang et al., 2014), da ohranjanje stikov z domačimi in
dejstvo, da imamo kopico podatkov o naši destinaciji v svojem žepu, zmanjšuje težo
avanturizma in turističnega pobega in zato tudi dodatno spreminja naše turistično
doživljanje. Strinjajo se, da obstaja veliko dokazov, da turisti uporabljajo mobilno
tehnologijo pred, med in po svojem potovanju, čeprav ni jasno dokazano, zakaj je temu
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tako. Predvidevajo pa, da so mobilni telefoni na nek način prestrukturirali naše
vsakodnevno življenje, kar se ne nazadnje pokaže tudi kot vpliv na naše turistično
udejstvovanje. Ugotavljajo, da je pametni mobilni telefon postal dokaj pomemben del
našega življenja, ker nam naprava omogoča, da se počutimo bolj povezane, bolj
informirane, bolj inovativne in bolj produktivne.

Tussyadiah (2015) zato v svoji raziskavi govori o tako imenovanih »pametnih turistih«.
Ugotavlja, da uporaba sodobnih osebnih brezžičnih tehnologij vpliva na sposobnosti in
zmogljivosti turista, ki je zmožen opraviti tudi ob turističnem udejstvovanju določene
naloge, kar posledično vpliva na njegovo turistično doživljanje. Po zaslugi sodobne
interaktivne tehnologije postane turist dodatno operativen, senzibilen in obveščen,
hkrati je sposoben konstantno sprejemati povratne informacije svojega turističnega
udejstvovanja in zato tudi izboljšati samo turistično doživetje. Po njenem mnenju lahko
zato turisti, opremljeni z osebno mobilno tehnologijo, postanejo pametnejši v več vidikih
svojega udejstvovanja, lahko sprejemajo boljše odločitve med svojim turističnim
preživljanjem, izvajajo aktivnosti navigacije, iskanja informacij, delijo svoje občutke,
izvajajo komunikacijo ter koristijo tudi storitve za zabavo.

V povezavi s pametnim mobilnim telefonom in njegovo dejansko uporabo v turistične
namene je izvedenih kar nekaj raziskav. Targeting Innovation Ltd (2012, str. 13–16) je
tako v svoji raziskavi ugotovil, da so najpogostejše funkcionalne aktivnosti, ki jih turisti
opravijo na svojem pametnem mobilnem telefonu, sledeče (sortirano glede na dejansko
pogostost uporabe):


izvajanje telefonskih klicev;



pošiljanje tekstovnih sporočil oziroma MMS;



iskanje po svetovnem spletu;



sprejemanje in pošiljanje e-pošte;



pisanje, pregledovanje dokumentov in opravil;



izvajanje »instant« sporočil.

Glede izvajanja aktivnosti, ki so v relaciji s turističnem udejstvovanjem, so ugotovili, da
so turisti pametni telefon uporabili najpogosteje za:
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izdelavo fotografij;



poslušanje glasbe;



izdelavo video vsebin;



igranje igric;



gledanje video vsebin (na primer Youtube);



gledanje filmov oziroma TV-ja.

Zaznana je bila tudi znatna uporaba socialnih omrežij, kjer prednjačijo Facebook, Twiter,
uporaba blogov, v manjšem obsegu uporaba storitve FourSqare, Google Places in
podobno. Zanimiv je tudi pogled aktivnosti, ki jih na svojem pametnem telefonu
uporabniki koristijo v relaciji z lokacijo, kjer se trenutno nahajajo, in sicer:


preverjanje vremena;



uporaba GPS oziroma Google maps za navigacijo;



preverjanje cen oziroma voznih redov;



iskanje lokacij za zabavo ali restavracij;



preverjanje komentarjev, vtisov in ocen lokacij;



prikazovanje digitalnih kart za prihod na prizorišče;



skeniranje črtnih kod med nakupom oziroma iskanjem informacij o izdelku;



pisanje komentarjev, vtisov in ocen;



skeniranje in preverjanje vsebine QR kode;



nakup oziroma prejem kupona za cenejši nakup.

Našemu razmišljanju, kako vpliva uporaba mobilnega telefona na samega turista in
njegovo turistično udejstvovanje in doživljanje, so najbližje pridobljeni podatki izvedene
raziskave na podlagi »prilagojene strukturirane teorije« (angleško Adaptive structuration
theory – v nadaljevanju AST), ki jo v svojem strokovnem delu opisujejo Wang et al.
(2014), zato bomo omenjeno teorijo in ugotovljene relacije v nadaljevanju tega dela
podrobneje predstavili. Avtorji ugotavljajo, da AST poda ključen pogled na omenjeno
temo, in to tako, da vključuje tako tehnologijo kot subjektivni pogled turista, kar jo
razlikuje že od prej izvedenih raziskav. Teorija upošteva faktor časa (količine časa
uporabe pametnega telefona), ki vpliva na prilagoditev tehnologije potrebam osebe
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oziroma kasneje turista. Kot je razvidno iz slike 14, se oseba najprej nauči, se prilagodi in
razišče funkcije pametnega mobilnega telefona v kontekstu svojega vsakodnevnega
življenja in se hkrati tudi seznani z možnostmi in pravili uporabe tako funkcij kot aplikacij.
Nato se v drugi fazi ta oseba selektivno prilagodi zmožnostim pametnega mobilnega
telefona in se nauči funkcij in pravil njihove uporabe glede na svoje vsakodnevne
potrebe. V tej fazi lahko oseba izvede širši proces prilagajanja in tako pridobi nove vzorce
navad (struktur) na področjih, kot so komunikacija, zabava, socialna povezanost in
pridobivanje podatkov, zato oseba postane bolj inovativna, informirana, povezana in
produktivna. Te nove strukture lahko osebo v končni fazi privedejo do novih socialnih
obveznosti oziroma osebnih hobijev.

Slika 14: Strukturiran proces uporabe pametnega telefona v vsakodnevnem življenju in
vpliv na turistično doživljanje

Vir: Wang et al., 2014, str. 3

V tretji fazi procesa pride do tako imenovanega učinka prenosa (angl. spillover efect),
kjer se oseba prilagodi pri uporabi pametnega mobilnega telefona in prenese določene
navade iz vsakodnevnega življenja v kontekst svojega turističnega udejstvovanja. Tako v
tej fazi pride do posameznih sprememb v strukturi uporabe, kar se odrazi v tem, da turist
v okviru svojega udejstvovanja začne z uporabo specifičnih funkcij mobilnega telefona,
pospešeno koristi storitve pridobivanja informacij in podobno. To pa v zadnji fazi
posledično vpliva na njegovo turistično doživljanje, tako turist lahko postane bolj
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aktiven, lažje si interpretira določene dogodke in informacije, počuti se bolj povezanega,
varnega.
Avtorji (Wang et al., 2014, str. 8–10) so tako na podlagi opisane teorije in v tem
kontekstu izvedene ankete ugotovili, da turisti v okviru svojega turističnega
udejstvovanja v največji meri koristijo sledeče funkcije oziroma storitve pametnega
mobilnega telefona:


klici, e-pošta, tekstovno sporočanje;



Facebook, Twiter;



fotografiraje, poslušanje glasbe, igranje igric;



preverjanje novic, branje elektronskih knjig, gledanje filmov;



brskanje po internetu, preverjanje vremena;



navigacija;



storitve upravljanja svojega udejstvovanja: sledljivost in prijava poleta, rezervacija
in nakup kart, iskanje dogodkov in restavracij, rezervacije hotelov, poletov, iskanje
novih aranžmajev.

Vse opisane aktivnosti so osebam spremenile pogled na njihovo turistično doživljanje,
saj so v okviru ankete izjavili, da so se počutili bolj povezane, bolj varne, bolj
samozavestne, fleksibilne, bolj pripravljene, imeli so se bolj zabavno, lažje so si izdelali
plan poti in ga tudi delili z drugimi, porabili so manj časa za predhodno planiranje in so
si ne nazadnje naredili plane novih turističnih udejstvovanj. Pomembno je, da turistična
podjetja razumejo pravkar opisani koncept uporabe pametnega mobilnega telefona s
strani turista, saj bodo le tako lahko prilagodili aktivnosti svoje turistične promocije in
posledično na dovolj učinkovit in pravočasen način dostopili do svojih potencialnih
strank.

2.5 Vpliv uporabe mobilnih tehnologij na promocijo v turizmu
Ugotovili smo že, da ima kombinacija uporabe mobilnih tehnologij, socialnih medijev,
pošiljanja slik, deljenja vtisov, ustvarjanja in deljenja videoposnetkov turista med
turističnim udejstvovanjem tudi ogromen pomen za turistična podjetja. Seveda je to
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možno le, če bodo turistična podjetja pripravljena in bodo aktivno sodelovala v okviru
svojih socialnih omrežij, izvajala aktivno politiko interaktivnosti s svojimi strankami in
predvsem ter v prvi vrsti tako, da bodo svoje spletne strani prilagodila v takšni meri, da
bodo vidne uporabnikom pametnih mobilnih naprav. COMCEC (2015, str. 30) tako
navaja, da bo imel dominantno moč v trženju turizma tisti, ki bo uspel svojim strankam
ponuditi personalizirane in čim bolj uporabne podatke. V tem kontekstu navaja izraz
»SoLoMo«, ki je sestavljen iz prvih črk treh ključnih elementov sodobnega trženja v
turizmu – socialno, lokalno in mobilno. Lee in Mills (v COMCEC, 2015, str. 30) navajata,
da ima trženje preko mobilnih naprav številne skupne značilnosti:


neomejenost: brezžični signal dandanes omogoča komunikacijo vsepovsod;



znana lokacija: uporabnikova znana lokacija nam omogoča, da mu ponudimo
personalizirane informacije;



ažurnost: uporabniki lahko reagirajo na raznorazne situacije v realnem času;



personalizacija: ponudniki lahko svoje storitve prilagodijo in ponudijo različna in
specifična sporočila;



širša javnost: informacije lahko posredujemo široki populaciji;



identifikacija: ponudniki lahko delijo informacije na podlagi kriterija, kot je SIMkartica;



povezljivost: mobilne naprave se lahko povežejo z drugimi napravami in
računalniki, povezljivost je mogoča tudi z drugimi uporabniki.

Vse navedeno omogoča ponudnikom turističnih storitev, da izrabijo svoje priložnosti in
dosežejo svoje ciljne stranke na visoko profesionalni ravni, in to v vseh fazah turističnega
cikla. Temu pritrjuje tudi Tourism Northern Ireland (b. l.), ki hkrati dodaja, da je turistična
dejavnost v sredini mobilne revolucije. Tudi zato, ker je turizem že po sami naravi
storitev »v gibanju« in ne more biti veliko presenečenje, da tudi mobilna tehnologija, ki
deluje po istem principu »v gibanju«, tako močno vpliva na spremembe v turistični
dejavnosti in poslovanju. Dodajajo, da turizem kot visoko osebna dejavnost omogoča
subjektivne izkušnje, ki jih lahko perfektno vključimo v okviru socialnih omrežij. Zato
navajajo, da bo naslednja dekada uvedla veliko novih trendov in inovacij, ki bodo vplivali
na vseh pet faz turističnega cikla. Tako Tourism Northern Ireland (b. l.) navaja, da v prvi
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fazi turističnega cikla, fazi sanjarjenja, prihaja do sprememb v načinu inspiracije. Na
samo inspiracijo in odločitev bistveno vpliva uporaba socialnih medijev, ki tudi sicer
postajajo izredno pomembni tudi v ostalih fazah turističnega cikla, ko prihaja do
povratnih informacij in njihovega deljenja s prijatelji. Glede na navajanje, da stranke še
bolj kot kadarkoli zaupajo priporočilom svojih prijateljev, in to ne glede na kanal
promocije, morajo tudi turistična podjetja razmisliti o vzpostavitvi ustrezne strategije
ravnanja s socialnimi mediji, z namenom inspiracije potencialnih strank po tako
imenovanem principu »snežne kepe«, torej načinom prenosa informacij, ko prijatelj
vpliva na prijatelja, ta na svojega prijatelja in tako naprej. Namesto da se socialni medij
uporabi kot orodje prodaje, mora ta postati interakcija s strankami tako z objavljanjem
slik, povezav do novic, tudi do konkurence, tako da se spodbudi želena reakcija sledilcev.

V tem kontekstu Expedia (v Tourism Northern Ireland, b. l.) navaja, da je kar 48 % ljudi
uporabilo mobilno napravo za »poizvedovanje«, iz katerega se je nato rodil navdih za
njihovo turistično aktivnost. Zanimiv je tudi podatek organizacije Four Pillars (v Tourism
Northern Ireland, b. l.), da je kar 52 % uporabnikov Facebook-a povedalo, da so bile
objavljene fotografije njihovih prijateljev inspiracija za njihovo izbiro počitnic. Google
(2014a, str. 27) je na podlagi svoje raziskave ugotovil, da so pametni mobilni telefoni
zelo pogosto inspiracija za turistično aktivnost, in to največkrat (skoraj v 70 %) v tako
imenovanih »neproduktivnih trenutkih«, kot je čakanje, med gledanjem TV oziroma
prehranjevanjem. Isti vir dodaja, da je skoraj polovica tistih uporabnikov, ki je v fazi
sanjarjenja uporabila pametno mobilno napravo, dejansko tudi izvedla rezervacijo skozi
isto mobilno napravo.

V drugi fazi turističnega cikla, fazi načrtovanja, je potrebno omeniti dominantno vlogo
pri uporabi digitalnih virov. Tako Tourism Northern Ireland (b. l.) poudarja pomembno
vlogo spletnih strani, kjer se nahajajo ocene izvedenih potovanj, kot je na primer
Tripadvisor. Turisti se torej v tej fazi pomembno zanašajo na mnenja drugih turistov.
Hkrati isti vir navaja, da skoraj ena četrtina turistov v Veliki Britaniji prične s svojo
turistično dejavnostjo, ne da bi si predhodno rezervirali nastanitev. Tako se v veliki meri
zanašajo na svoje pametne mobilne naprave, kjer med samo potjo raziščejo ponudbo in
uredijo rezervacijo. To že nakazuje, kako pomemben vpliv ima mobilna tehnologija na
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turistično dejavnost, hkrati pa to zanašanje na mobilne naprave kaže na to, da so lahko
turisti med samim udejstvovanjem bolj spontani, sami si lahko krojijo svoje počitnice in
si lažje tudi zadovoljijo svoje želje. To potrjujejo tudi podatki Googlea (2014a), da kar 28
% turistov kliče letalske družbe oziroma hotele, ko so že na poti. Pri poslovnih
uporabnikih so ti primeri še pogostejši in presegajo 50 %. Zato lahko ugotovimo, da
inovacije na področju mobilne tehnologije, ki podpirajo storitve »v gibanju«, spodbujajo
vse več turistov, da svoje počitnice dokončno načrtujejo šele med samim
udejstvovanjem.

V današnji digitalni dobi je še posebej zaznati prednosti pri sami izvedbi spletnih
rezervacij, vendar Tourism Northern Ireland (b. l.) navaja, da mobilne rezervacije še
vedno ne dohitevajo trendov, ki so zaznani pri uporabi mobilne tehnologije v fazi
raziskovanja. Sicer gre zaznati stabilno rast rezervacij preko pametnih naprav, vendar je
le-ta sorazmerno počasna. Verjetno gre za skrb glede varnosti oziroma so storitve še
dokaj slabo optimizirane za mobilno uporabo, zato bodo turistične organizacije v bližnji
prihodnosti v to smer morale investirati veliko več. Ko bodo turistom ponudile
alternativno možnost rezervacij, ki bodo optimizirane za mobilno uporabo, bodo hkrati
tudi sebi priborile znatno konkurenčno prednost. Avtor navaja, da so ključni pogoji
takšne uporabe enostavnost, dobra razporeditev elementov na omejeni velikosti
mobilnega zaslona in čista ter v končni rezultat usmerjena rešitev, ki bo delovala na
mobilni napravi pripravljeni spletni strani oziroma namenski aplikaciji, namenjeni
rezervaciji. Da se določena turistična podjetja tega že zavedajo, je zaznati iz podatka, ki
ga navaja Peltier (2015), da bo v letošnjem letu v ZDA zaznati tako imenovano točko
preloma na področju spletnih rezervacij. Namreč avtor navaja, da se bo prvič zgodilo, da
bo v ZDA več kot polovica spletnih rezervacij izvedenih na mobilni napravi. Te rezervacije
so po navedbi avtorja, ki se sklicuje na napovedi podjetja eMarketer (v Peltier, 2015),
sedaj v večji meri izvedene tudi na tablicah, vendar trendi nakazujejo, da bodo tudi tukaj
v kratkem domeno prevzeli pametni mobilni telefoni. Uspeh v rasti mobilnih rezervacij
v ZDA je zaznati zaradi povečane uporabe namenskih aplikacij za Apple in Android, ki jih
je pripravilo podjetje Hotels.com. Več virov ugotavlja, da so še posebej priročne in
najbolj v porastu mobilne spletne rezervacije, ki se nanašajo na rezervacije v zadnjem
hipu (last-minute). Tako ugotavljata Orbitz (v Business Insider Inc., 2013), da je bilo več
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kot 70 % teh rezervacij izvedenih v dnevu prijave in Expedia (v Business Insider Inc.,
2013), da je 68 % uporabnikov, ki so izvedli rezervacijo za hotel preko mobilne naprave,
prijavo v hotelu nato izvedlo v roku 24 ur. Ugotavljamo, da je mobilna tehnologija v tem
segmentu kreirala novo poslovno priložnost pri rezervaciji hotelskih kapacitet in da je
skozi novi tržni kanal uspela s prodajo tistih kapacitet, ki bi drugače ostale po večini
nezasedene.

Bolj kot katerakoli faza v turističnem ciklu je v revolucionarnem toku sprememb faza
izkušnje. Ob souporabi mobilne tehnologije gre za drastično spremembo v doživljanju
turistične izkušnje, ki jo po navedbi Tourism Northern Ireland (b. l.) v razvoj poganjata
dva super trenda, in sicer:


potreba in zmožnost po 24/7 urni povezanosti in



želja po avtentični turistični izkušnji.

Turisti si namreč vedno bolj želijo biti povezani ves čas svojega potovanja. Pametni
mobilni telefon postaja obvezen sopotnik, ki turistu daje možnost dostopa tako do
bankomatov, in s tem denarja, turističnih kažipotov, turističnih ocen, zemljevidov,
socialnih medijev in še več, skladno s hitrim razvojem, ki se izvaja na tem področju.
Inovacije na tem področju omogočajo turistom, da se hitro znajdejo v vsakem novem
okolju. V zadnjem času so zelo inovativne rešitve, ki pomagajo pri prevajanju jezikov in
s tem omogočajo lažje sporazumevanje, in namenske aplikacije za lažje lociranje v
nepoznanem okolju. V praksi zadeva deluje tako, da uporabnik ob pogledu skozi kamero
svojega pametnega mobilnega telefona dobi usmeritev za lociranje posameznih
pomembnih točk v mestu, kjer se nahaja (npr. restavracije, železniške postaje …).

Deljenje izkušenj z vrstniki in drugimi turisti, kot navaja Tourism Northern Ireland (b. l.),
se je v turizmu pojavilo v zadnjem desetletju kot posledica vzpona socialnih medijev in
spletnih pregledovalnikov turističnih lokacij, kot je na primer TripAdvisor. Čeprav je
trend uporabe v zadnjem času začel upadati, je dandanes mobilna tehnologija tej fazi
vdihnila novo življenje. Tako uporabnikom ni več treba čakati, da svoje izkušnje in
občutke delijo ob prihodu domov, ampak svoje mnenja, fotografije in video posnetke
delijo že med svojim potovanjem. Če pogledamo proti letu 2020, bodo inovacije na
področju mobilne tehnologije še naprej potiskale trend v rast, seveda ob veliki podpori
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socialnih medijev in spletnih strani, ki so namenjene ocenjevanju posameznih lokacij in
dogodkov. Tako BDRC Continental (v Tourism Northern Ireland, b. l.) navaja, da je v Veliki
Britaniji že v letu 2013 kar 41 % njihovih strank zapisalo spletno oceno o svojem
izvedenem turističnem udejstvovanju, od tega jih je skoraj ena četrtina to opravila preko
socialnih medijev še v času trajanja svojih počitnic.

Uporabo mobilnih tehnologij po posameznih fazah turističnega udejstvovanja nazorno
prikazujejo tudi podatki iz slike 15, kjer Google na podlagi obdelave in analize
pridobljenih podatkov iz leta 2014 objavlja odstotke uporabe pametnega mobilnega
telefona, primerjalno glede na osebne in tablične računalnike ter navadne in poslovne
turiste.

Slika 15: Uporaba pametnih mobilnih telefonov skozi faze turističnega cikla

Turistično potovanje
Računalnik/
tablica

Pametni mobilni
telefon

Poslovno potovanje
Računalnik/
tablica

Pametni mobilni
telefon

Uporaba v vseh fazah (splet)
Sanjarjenje
Načrtovanje
Nakup / rezervacija
Izkušnja
Deljenje informacij

Vir: Google, 2014a, str. 23

Kot je razvidno iz zgornje slike, se pametni mobilni telefoni najbolj uspešno koristijo v
fazi izkušnje, sledijo faze deljenja informacij, sanjarjenja in načrtovanja, najmanj se
pametni mobilni telefoni koristijo v fazi rezervacije. Kot navajajo podatki, je pametni
mobilni telefon v katerikoli fazi turističnega udejstvovanja uporabljen s strani 67 %
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uporabnikov, ki so sodelovali v raziskavi, in je glede na primerjavo s poslovnimi
uporabniki manjši za okoli 11 %. Ugotavljamo, da bo tudi v prihodnje uporaba mobilne
tehnologije revolucionirala vse faze turističnega cikla. Turisti bodo bolje povezani, hkrati
bodo nanje vedno bolj vplivale izkušnje drugih turistov. Obstaja neskončna ponudba
informacij, dosegljiva samo preko dotika, kar se bo posledično odrazilo v turističnih
aktivnostih, ki postajajo vse bolj avtentične in doživljajske.

Gledano v celoti, lahko iz podatkov, ki jih navaja Google (2014a, str. 32–33), ugotovimo,
da je za promocijo v turizmu izredno pomembno, da imajo ponudniki urejene mobilnim
napravam prilagojene spletne strani, pa tudi da strankam ponudijo namenske aplikacije
(na primer za rezervacije, pregled ponudbe …). Na podlagi njihove ankete je namreč
ugotovljeno, da se je kar 83 % uporabnikov že soočilo s spletno stranjo s turistično
ponudbo, ki ni bila optimizirana za uporabo z mobilno napravo (Google, 2014a, 36).
Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da se je večina teh uporabnikov odločila to spletno
stran zapustiti brez pridobljene informacije, kar ima seveda negativen vpliv ne samo na
poslovanje, ampak tudi na podobo blagovne znamke. Tako isti vir navaja, da slaba
izkušnja uporabnika s spletno stranjo, do katere je dostopil, kar v 40 % zelo negativno
vpliva na podobo blagovne znamke, kar se odrazi (Google, 2014a, str. 37):


uporabnik uporabi spletno stran konkurenčnega podjetja – 20 %;



uporabnik se glede neustrezne uporabe potoži preko socialnih medijev – 13 %;



uporabnik neha koristiti to blagovno znamko – 13 %;



uporabnik o negativni izkušnji pove prijateljem oziroma družini – 19 %.

Več o pomembnosti optimizacij spletnih strani s turistično ponudbo, da bodo le-te
ustrezno dostopne, enostavne in bodo nudile zadovoljivo uporabniško izkušnjo na
mobilni napravi, bomo opisali v naslednjem poglavju.
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3 MOBILNIM NAPRAVAM PRIJAZNA SPLETNA STRAN
Rast in napovedi o uporabi pametnih mobilnih telefonov, drugih mobilnih naprav ter
mobilnega spleta imajo pomembne posledice tudi za lastnike oz. upravljavce turističnih
podjetij. Le-ti se morajo zavedati potrebe po optimizaciji in prilagoditvi svojih spletnih
strani tako, da bodo le-te enostavne za uporabo, odzivne in da bodo nudile ustrezno
uporabniško izkušnjo. Upoštevati morajo namreč dejstvo, da vse več uporabnikov
pametnih mobilnih telefonov uporablja le-te za raziskovanje, načrtovanje, deljenje
izkušenj, sporočanje odzivov in sam nakup turističnih storitev. V tem poglavju bomo zato
poskušali ugotoviti in zapisati ključne elemente in karakteristike, ki jih mora imeti
spletna stran, prilagojena uporabi z mobilno napravo.

Ne glede na to, na kakšen način obiskovalci dostopajo do spletne strani, ali preko
stacionarnega računalnika, prenosnika, tablice, pametnega telefona oziroma pametne
televizije, mora venomer biti cilj, da se jim zagotovi enako kvalitetno uporabniško
izkušnjo. Če mora uporabnik vsakokrat tapkati in povečevati spletno stran, ker ta
uporablja premajhno velikost besedila, oziroma iskati pravilno pozicijo prsta, da bo lahko
pritisnil na želeni gumb ali povezavo, obstaja velika verjetnost, da bo to spletno stran
hitro zapustil. Hkrati je zelo verjetno, da bo obiskovalec svoje negativne občutke ob
neudobni uporabniški izkušnji povezal z blagovno znamko ali podjetjem, ki ponuja
produkte na tej spletni strani. In na takšen način se lahko izgubijo potencialne stranke
že samo na račun negativne mobilne izkušnje. Glede na dejstvo, da vedno več ljudi koristi
mobilne naprave za brskanje po spletu, je optimizacija spletne strani v smislu ustrezne
uporabe na mobilni napravi postala nujna. Od 21. aprila leta 2015 je ta naloga postala
še bolj pomembna, kajti Google se je odločil, da bo pri rangiranju prikazov zadetkov
(spletnih strani) upošteval tudi faktor, ali so strani optimizirane za mobilne naprave ali
ne. Če je torej spletna stran, portal, blog ali vstopna stran še vedno neprilagojena za
mobilne naprave, bo le-ta imela nižjo pozicijo pri rangiranju v iskalnih rezultatih
(Spletnik, b. l., str. 4).
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Google je torej spremenil algoritem za iskanje spletnih stran, glavni kriterij pri tej veliki
spremembi pa je, kako njihova »iskalna pajka« (Google jih imenuje Googlebot in
Googlebot-Mobile) zaznavata prilagojenost spletnih strani mobilnim napravam. To z
drugimi besedami tudi pomeni, da se bodo potencialnim turistom, ki bodo na iskalniku
Google preko mobilne naprave iskali določeno ponudbo, prednostno prikazovale le še
spletne strani, ki so prilagojene mobilnim napravam. Ostale, mobilnim napravam
neodzivne spletne strani pa bodo počasi drsele po lestvici oziroma jih tam kmalu niti ne
bo več, in to ne glede na to, preko katere naprave bo uporabnik zagnal Google iskanje.
V ta namen je Google ponudil dva testa, in sicer »Preizkus prijaznosti mobilnim
napravam« in »Test hitrosti mobilne spletne strani«, s katerima lahko pridobimo
določene informacije in rezultate o prilagojenosti spletne strani na mobilno uporabo
(Spletnik, b. l.). Podobne teste nudijo tudi drugi spletni iskalniki, izdelovalci in razvijalci
spletnih strani ter razni analitiki, vse z namenom pridobiti relevantne informacije o
potrebnih optimizacijah in prilagoditvah, ki bodo uporabnikom omogočili kvalitetno
uporabniško izkušnjo na mobilni napravi. S podobnimi testi in analizami rezultatov se
bomo podrobneje seznanili v 6. poglavju.

3.1 Vrste spletnih strani za mobilne naprave
Vsaka organizacija mora pred samim razmišljanjem o optimizaciji svoje spletne strani, v
smeri, da bo le-ta mobilnim napravam prijazna, najprej razumeti in se seznaniti z vrstami
spletnih strani. Literatura, razvijalci spletnih strani oziroma drugi deležniki, kot so Sexton
(2016), Spletnik (b. d., str. 10–13), Honigman (2015) in Google (Google 2, 2016),
najpogosteje navajajo 3 vrste spletnih strani, in sicer:


odzivne spletne strani;



dinamične spletne strani;



mobilne spletne strani (tudi »ločena« oziroma »mobilnim napravam namenjena«
spletna stran).

Določeni avtorji, kot sta Budiu R. (2016) in imFORZA (2016), pa dodajajo še četrto vrsto
spletnih strani, in sicer tako imenovane:


spletne namenske aplikacije (angleško Web APP).
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Odzivna spletna stran je spletna stran, razvita v tehniki, ki omogoča zaznavo vrste
oziroma velikosti naprave, ki jo uporablja odjemalec in nato dinamično prilagaja
postavitev strani glede na velikost zaslona, na katerem jo želi uporabnik prikazati. Tako
lahko na primer isto vsebino uporabnik prikaže v obliki treh stolpcev na zaslonu
stacionarnega računalnika, v dveh stolpcih na tablici in enem stolpcu na pametnem
mobilnem telefonu (Budiu, 2016). Spletna stran ne glede na napravo, na kateri se
prikazuje, uporablja isti jezik za označevanje nadbesedila (angl. Hyper Text Markup
Language, v nadaljevanju HTML) in isti enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource
Locator, v nadaljevanju URL), svoj izgled pa odzivno spremeni glede na velikost zaslona
(slika 16). Odzivno oblikovanje je priporočljiva razvojna tehnika s strani Googla (Google
2, 2016). Spletnik (b. l.) dodaja, da, v kolikor se želi uporabnikom prikazovati
konsistentno vsebino (ne glede na napravo, na kateri jo gledajo) in je le-ta hkrati
optimizirana za uporabo na mobilni napravi, je to lahko najboljši način izvedbe. Iskalniki
takšno stran najenostavneje prepoznajo, obiskovalci pa zlahka dostopajo do takšne
vsebine.

Slika 16: Primer prikaza odzivne spletne strani

Vir: Google 3, 2016

Bistvene prednosti odzivne spletne strani so (Spletnik, b. l., str. 11):


fleksibilnost: vsebina se bo vedno avtomatično prilagodila velikosti zaslona, ne
glede na to, kakšna bo;
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dolgotrajnost: ne glede na to, kakšne ločljivosti in velikosti zaslonov prinese
prihodnost, spletna stran se jim bo avtomatsko prilagodila;



ni nepotrebnih preusmeritev: URL ostane konsistenten skozi celotno spletno
stran, zato ni potrebnih nobenih preusmeritev;



hitro nalaganje spletne strani: ker spletna stran ne potrebuje preusmeritev, se
hitreje naloži.

Dinamična spletna stran za razliko od odzivne spletne strani generira drugačno HTML
kodo glede na napravo, na kateri je spletna stran pregledovana. Vsebina se ne prilagodi
avtomatično glede na velikost zaslona, zato je potrebno za vsak tip zaslona ustvariti
različno verzijo vsebine, kajti le tako jo bo obiskovalec na svoji napravi pravilno videl
(Spletnik, b. l., str. 12). Google (Google 2, 2016) dodaja, da takšna spletna stran sicer
uporablja isti URL, vsebino HTML pa strežnik uporabniku ponudi glede na prepoznavo
brskalnika, ki ga le-ta uporablja. Z vidika optimizacije spletne strani ter ustrezne
prepoznave s strani iskalnikov, kot je Google, je pri dinamičnih spletnih straneh zelo
pomembno, da iskalniku s kodo povemo, da ima spletna stran tudi mobilno alternativo.
Če tega ne storimo, se to lahko drastično pozna pri rangiranju takšne spletne strani
(Sexton, 2016). Spletnik (b. l., str. 12) navaja sledeče pomanjkljivosti dinamične spletne
strani:


redno dodatno delo – ko na trg pridejo nove naprave, je potrebno skripte in kode
redno posodabljati;



možnosti za napake pri prikazovanju – če se koda ne posodablja, se lahko spletna
stran na novih napravah prikazuje narobe in s tem slabša uporabniško izkušnjo;



problem ohranjanja konsistentne vsebine, oblikovanja in celostne podobe znamke
– zaradi preobilice različnih mobilnih naprav se ustvari toliko dodatnega dela, da
na ta račun trpi konsistentnost vsebine in posledično blagovne znamke.

Tretja vrsta spletnih strani, ki so prilagojene uporabi na mobilni napravi, so tako
imenovane mobilne spletne strani oziroma spletne strani z različnim URL-jem. Gre za
spletno stran, ki je posebej namenjena in zasnovana za uporabo na mobilnem telefonu.
Kot je že bilo omenjeno, ima takšna stran ločen URL, ki ima običajno pripono m (kot na
primer m.example.com) in drugo vsebino ali značilnosti, ki so bolj primerne za mobilne
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naprave (Budiu, 2016). V praksi to pomeni, da je spisana tudi z drugo HTML-kodo kot
podobna spletna stran, ki je namenjena klasičnim osebnim računalnikom oziroma
prenosnikom. Takšna mobilna spletna stran ne bo vidna, če bi želeli do nje dostopiti z
osebnim računalnikom, v kolikor pa bi na tablici ali mobilnem telefonu poskušali odpreti
namizno verzijo takšne spletne strani, nas bo le-ta avtomatsko preusmerila na mobilno
spletno stran (Spletnik, b. l., str. 13). Zato med klasično spletno stranjo in mobilno
spletno stranjo ni bistvenih relacij (slika 17), razen že prej omenjenih preusmeritev,
seveda pa je z vidika optimizacije zelo pomembno, kot navaja Sexton (2016), da je
potrebno iskalniku, kot je Google, s kodo sporočiti, da se uporabljata dva različna URLja in katerega je potrebno ponuditi mobilnemu uporabniku.

Slika 17: Primerjava prikaza med klasično in mobilno spletno stranjo

Vir: Google 4, 2016

Google 4 (2016) v okviru mobilnih spletnih strani dodaja, da mora v primeru, ko se
organizacija odloči za ločeno spletno stran za mobilne naprave, biti še posebej pazljiva
in dosledna tudi pri preusmerjanju podstrani. Ugotavljajo, da pogosto ravno v tem delu
prihaja do največ problemov, kajti če uporabnik na mobilnem telefonu vpiše podstran iz
klasične spletne strani, bi v okviru kakovostne uporabniške izkušnje pričakovali tudi
preusmeritev na vsebinsko enako mobilno podstran. Spletnik (b. l., str. 13) navaja
sledeče pomanjkljivosti ločene mobilne spletne strani:


preusmeritve – med spletno stranjo in mobilno spletno stranjo mora delovati
natančna preusmeritev na vsaki podstrani;



upočasnitev spletne strani – zaradi velikega števila preusmeritev se čas nalaganja
spletne strani upočasni;
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težje indeksiranje spletne strani – zaradi velikega števila preusmeritev ima lahko
tudi Google težave pri indeksiranju takšne spletne strani;



podvojena spletna stran – vsako vsebino, ki se doda ali spremeni na klasični spletni
strani, je potrebno ponovno spremeniti še na mobilni spletni strani, kar posledično
povzroči veliko podvojenega dela.

Kot je že bilo omenjeno, je lahko četrta možnost podajanja informacij preko mobilne
naprave tudi izdelava spletne namenske mobilne aplikacije (angl. Web APP), ki je v tem
primeru dejansko spletna stran, ki pa izgleda in deluje kot namenska mobilna aplikacija.
Kot navaja Budiu (2016), gre v tem primeru za tako imenovano hibridno mobilno
aplikacijo. Kot dodaja imFORZA (2016), takšne spletne mobilne aplikacije, ki so izdelane
tako, da lahko izkoristijo vso tehnologijo določene naprave, zagotovijo nemoteno,
gladko in posebej močno uporabniško izkušnjo. Problem takšnih aplikacij je, da so
dejansko nasprotno od splošnega prepričanja zelo drage in jih je tudi zelo težko izdelati,
še težje pa na dolgi rok vzdrževati. Vendar je lahko dobro načrtovana in konceptualno
ustrezno zastavljena spletna namenska aplikacija velika pridobitev in dobra naložba
posameznega podjetja. V turističnem segmentu se takšne aplikacije pojavljajo predvsem
kot nadomestek mobilne spletne strani za rezervacije aranžmajev, poletov oziroma
prenočitev in v manjši meri kot nadomestek klasične spletne strani.

Katero smer izbrati oziroma katero vrsto spletne strani priporočiti, da bo le-ta najbolj
zadovoljila naše potencialne uporabnike, je v veliki meri odvisno tudi od kapacitet in
virov, ki jih ima posamezna organizacija na voljo. Pa vendar je iz literature razbrati, da
predvsem iskalniki (kot je Google) predlagajo uporabo odzivne spletne strani, ki v veliki
meri lahko ponudijo kakovostno uporabniško izkušnjo ob optimalni izrabi virov. Ne glede
na izbiro pa se je potrebno zavedati dejstev, ki jih uporabniki pričakujejo, ko začno na
svojih mobilnih napravah brskati za podatki. Google 5 (2016) in imFORZA (2016) tako
navajata, da:


71 % uporabnikov pričakuje, da se bo mobilna spletna stran naložila tako hitro kot
namizna spletna stran;



60 % uporabnikov pričakuje, da se bo mobilna spletna stran naložila v 3 sekundah
ali manj;
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bo 78 % uporabnikov zapustila takšno spletno stran, v kolikor se v dveh poskusih
ali manj ne bo odzvala;



bo uporabnik 5-krat verjetneje zapustil spletno stran, če ta ni mobilni napravi
prijazna;



da bo skoraj polovica uporabnikov zapustilo takšno spletno stran, ki se ne naloži v
manj kot treh sekundah.

3.2 Značilnosti spletne strani s kakovostno uporabniško izkušnjo na
mobilni napravi
Kot smo že ugotovili, se uporabniki čedalje pogosteje zanašajo na mobilni internet in
iskanje informacij oziroma ponudbe preko mobilnih naprav, kar še dodatno zahteva od
podjetij, da prilagodijo svoje spletne strani in tako ponudijo ustrezno uporabo na mobilni
napravi. V tem poglavju bomo opredelili tiste značilnosti in principe, ki naredijo dobro
mobilno spletno stran in uporabniku omogočijo kakovostno uporabniško izkušnjo. Še
prej pa je smiselno proučiti, katere so tiste prednosti oziroma slabosti mobilnih naprav,
ki bistveno vplivajo na zagotovitev kakovostne uporabniške izkušnje in jih zato morajo
dosledno upoštevati tudi naročniki in razvijalci spletnih strani.

Budiu (2015) je tako opredelil sledeče prednosti, pa tudi slabosti mobilne naprave, ki se
običajno izrazijo v ustrezni uporabniški izkušnji:


Majhen zaslon naprave: kljub sodobnim trendom večjih zaslonov mobilnih
telefonov priročnost in dejanska prenosnost naprave izhajata iz velikosti zaslona.
Še vedno pa ta, v primerjavi z zaslonom klasičnega oziroma prenosnega
računalnika, sprejme veliko manj vsebine. Zato je velikost zaslona resna omejitev
za mobilne naprave. Tako mora mobilni uporabnik pregledati več celih zaslonov,
da dostopi do enake količine informacij, kar hkrati pomeni tudi, da se zanaša na
kratkoročni spomin svoje naprave, ki se mora hipno sklicevati na podatke, ki
trenutno niso vidni na zaslonu.



Prenosnost in hitre prekinitve: mobilne naprave so prenosne, zato jih imamo
običajno vedno pri sebi. Ker jih uporabljamo v različnih kontekstih in situacijah, je
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veliko bolj verjetno, da smo med samim delom prekinjeni (na primer zunanji
dogodek v okolju zahteva našo pozornost in brskanje prekinemo). Rezultat
takšnega dela je, da so seje na mobilnih napravah vedno kratke. V povprečju traja
mobilna seje le 72 sekund, na klasičnem računalniku pa kar 2-krat več. To pomeni,
da je treba spletno stran oblikovati tako, da upošteva prekinitve, zato je
pomembno, da le-ta omogoči uporabniku, da shrani trenutno stanje in z delom
nadaljuje kasneje. Tukaj za razvijalce ni pomembno le shranjevanje podatkov,
ampak predvsem določitev prioritet bistvenih nalog ter poenostavitev opravil in
interakcije.


Eno okno v brskalniku: zasnova enojnega okna pomeni, da mora biti le-to
samozadostno. To pomeni, da se morajo vsa opravila izvesti na enem spletnem
mestu in uporabniku ni potrebno zapustiti spletne strani, da bi poiskal informacije,
ki jih stran zahteva. Takšno delo zahteva izdelavo učinkovite navigacije na mobilni
spletni strani.



Zaslon na dotik: zasloni na dotik prinašajo veliko prednosti, a tudi težav. Namreč,
težko je učinkovito, brez napak in hitro vnašati besedilo na majhni virtualni
tipkovnici. Možnost vnosnih napak je večja, uporabnik mora vnosu podatkov
nameniti več pozornosti, predvsem pa morajo biti gumbi in drugi cilji (povezave)
dovolj veliki, da se lahko ustrezno izberejo. Funkcija »razveljavitve« je zato na
mobilni spletni strani zelo pomembna, tako da lahko uporabnik na hitro popravi
napako pri vnosu oziroma izbiri.



Različne možnosti povezljivosti: mobilne naprave omogočajo različne možnosti
povezljivosti, potrebno se je zavedati, da niso vse povezave enako zmogljive
oziroma se hitrost povezave spreminja glede na trenutno lokacijo uporabnika.
Zato je ključno oblikovanje lahkih spletnih strani, ki ne prenašajo veliko podatkov,
a vseeno ponudijo dovolj kakovostne vsebine, pomembno je tudi minimiziranje
korakov opravil in zmanjšanje števila nalaganj strani.



GPS, fotoaparat, kamera, zvok in druge značilnosti pametnih mobilnih naprav:
mobilne pametne naprave imajo vključene nekatere zelo unikatne funkcionalnosti
in naprave, ki jih lahko zelo koristno uporabimo. Tako lahko uporabniku
pomagamo pri vnosu določenih podatkov, da mu jih ni potrebno vnašati ročno,
kar bo posledično vplivalo na boljšo uporabniško izkušnjo.
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Dober dizajn mobilne spletne strani je narejen v smeri učinkovitosti. Zato je pomembno,
da se upošteva, da so mobilni obiskovalci verjetno tudi omejeni glede na uporabo svoje
mobilne naprave. Pri brskanju na mobilni napravi delajo z manj računalniške moči, hitro
zmanjšujejo moč baterije v napravi in imajo običajno na voljo počasnejšo internetno
povezavo. Ključ učinkovitega programiranja je zato v zmanjšanju stresa, tako za napravo
kot za uporabnika, ki mora informacije pridobiti karseda hitro. Zato je bistvena pametna
optimizacija vsebine, tako na strani teksta kot multimedijskih vsebin, tako da se bo le-ta
hitro prenesla na napravo uporabnika, a da bo hkrati ostala dovolj kakovostna za tiste
uporabnike, ki imajo na voljo hitrejšo povezavo in boljšo mobilno napravo (Honigman,
2015).

Mobilna prijazna spletna stran je tista, ki je bila zasnovana, razvita in optimizirana tako,
da vsak uporabnik, ne glede na napravo, s katero je dostopil, pridobi najboljšo možno
uporabniško izkušnjo. V pojasnitev imFORZA (2016) podaja nekaj skupnih karakteristik,
ki morajo veljati za mobilnim napravam prijazno spletno stran:


navigacija je poenostavljena in jasno določena, da se stran oziroma podstran lahko
enostavno izbere;



oblikovni elementi so bile stisnjeni, zamenjani oziroma odstranjeni za
poenostavitev uporabe;



vsebina je optimizirana, da je primerna za pregledovanje na mobilni napravi;



telefonske številke omogočajo klic na dotik;



naslovi so nastavljeni tako, da se na dotik prikliče funkcionalnost zemljevida in s
tem lažje lociranje;



vsa dejanja so nastavljena za delo s preprostimi vnosnimi obrazci in koristijo
funkcionalnosti mobilne naprave.

Honigman (2015) v svojem članku podaja ugotovitev, da kakovostna uporabniška
izkušnja ni pomembna samo zaradi zadovoljstva obiskovalcev spletnih strani, ampak ker
privede do izboljšanja optimizacije mobilne spletne strani, le-ta pa je zelo pomembna
tudi pri rangiranju zadetkov pri spletnih iskalnikih. Tako se z optimizacijo nekaterih
tehničnih dejavnikov zadovoljiva uporabniška izkušnja uporabnika kaže v smislu hitrega
odziva mobilne spletne strani, zmanjševanja časa obremenitve naprave, uporabe
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enostavne navigacije, s pravilnimi preusmeritvami, odzivnimi URL-ji in še več. To
dejansko potrjuje idejo, da je spletna stran, ki pravilno deluje in zagotavlja ustrezno
uporabniško izkušnjo, tudi višje rangirana pri iskalnikih. Avtor podaja nekaj bistvenih
napotkov oziroma karakteristik, ki jih ima takšna optimizirana mobilna spletna stran:


vsebina mora biti berljiva brez povečevanja;



informacije mora uporabnik pridobiti hitro in na enem mestu;



drsenje po zaslonu mora biti navpično in ne vodoravno (vodoravno premikanja
med zasloni se na mobilni napravi običajno ne uporablja);



navigacija mora biti intuitivna, gumbi pa dovolj veliki za uspešen klik s prsti, tako
da ne pride do napačnih izbir in s tem nalaganja napačne vsebine in izbir
razveljavitev;



vnosni obrazci naj bodo kratki, jedrnati, s čim manj koraki in vnosi.

Kateri so ključni elementi in karakteristike spletnih strani, da bi lahko spletno stran
deklarirali za mobilnim napravam prijazno, najbolj podrobno opisuje Google (2014b) v
svoji raziskovalni študiji. Na podlagi izvedene raziskave so podali 25 načel, združenih v 5
kategorij, ki naj bi jih upoštevala vsaka mobilnim napravam prijazna spletna stran.
Ugotavljajo, da je rdeča nit vseh uporabnikov mobilnih naprav ta, da so po navadi zelo
ciljno usmerjeni, da pričakujejo, da bodo dobili tisto, kar potrebujejo od mobilnega
spletnega mesta na preprost način, takoj in pod svojimi pogoji. Google je prepričan, da
je to možno z ustreznim načrtovanjem, brez potrebe po žrtvovanju bogatih vsebin, ob
upoštevanju sledečih načel oziroma principov:


Domača stran in navigacija – na mobilni spletni strani je pomembno, da se
osredotočimo na povezovanje uporabnika in vsebino, ki jo išče. V tej kategoriji se
zato osredotočamo na načela, ki nam pomagajo izgraditi domačo stran, ki ponudi
uporabniku tisto, kar išče, in to hitro. Načela te kategorije so:


poziv k dejanju – v sredini zaslona in dobro vidno;



navigacijski meniji naj bodo kratki in prijazni (priporočajo se uporabe
dodatnih kategorij);



omogočimo enostaven povratek na domačo stran (priporoča se uporaba
logotipa kot gumba za vrnitev na domačo stran);
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ne dovolimo, da promocijska sporočila in pojavna okna zasenčijo spletno
stran (naj ne bodo v bližini menijev in oken s pozivi k dejanju);



Iskalnik na spletni strani – iskanje na mobilni spletni strani je bistvenega pomena
za pomoč mobilnim uporabnikom, da tisto, kar iščejo, tudi dejansko hitro najdejo.
Ta kategorija zato nudi nasvete za največjo vrednost funkcije iskanja na spletne
strani:


iskalnik naj bo viden (priporoča se pozicija zgoraj, z možnostjo takojšnjega
vpisa ključne besede);



poskrbimo, da so rezultati iskanja relevantni (ponudimo ustrezen vrstni red
zadetkov, močni rezultati naj bodo na prvih mestih);



ponudimo filtriranje zadetkov (uporabnik si lahko zmanjša število zadetkov);



vodimo uporabnika pri iskanju, da pridobi prave zadetke (mu ponudimo
vnosno vsebino);



Podjetništvo in preusmeritev na drugo napravo – uporabniki so včasih
nepredvidljivi in zapleteni, zato želijo delovati po svojih pravilih. V tej kategoriji
uporabnikom omogočimo, da se lahko prilagodijo svojim željam:


pustimo uporabnikom raziskovati, šele nato jih povežimo z organizacijo
(uporabniki želijo najprej spoznati ponudbo, šele nato jim ponudimo
registracijo in posledično vpis osebnih podatkov);



pustimo uporabnikom, da opravijo nakup kot gosti (registracijo lahko
ponudimo kot opcijo, s katero pridobijo ugodnost v fazi nakupa);



uporabimo obstoječe informacije, da bo uporaba priročna (registriranim
uporabnikom v okviru obrazcev ponudimo pretekle že vnesene podatke);



omogočimo klic na dotik za bolj zahtevna opravila (priporoča se v spodnjem
delu vnosnega zaslona);



omogočimo enostaven prehod na drugo napravo (ponudimo možnost, da si
uporabnik posreduje povezavo, e-pošto …);



Vnosni obrazci – ne glede na to, ali gre za nakup, pridobitev ponudbe ali prijavo v
e-poštno bazo, mora biti uporabniška izkušnja pri vnosu podatkov čim udobnejša.
V tej kategoriji zato navajamo načela, kako zmanjšati napor oziroma opraviti
racionalizacijo vnosa podatkov:
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racionalizacija vnosnih obrazcev (uporabnikom se naj samodejno izpolnijo
podatki, kot so poštne številke, datumi rojstva in podobno);



ponudimo najbolj enostavno metodo za vnos podatkov (priporoča se uporaba
spustnih seznamov);



ponudimo virtualni koledarček ob vpisu datumov (z jasnimi navodili in gumbi
za izbiro);



zmanjšamo vnosne napake z validacijo podatkov v realnem času (v primeru
vpisanega nepravilnega podatka ali podatka v nepravem formatu se takšno
polje jasno označi / obarva);



uporabimo učinkovit design vnosnega obrazca (brez nepotrebnih korakov in
nepotrebnih polj);



Uporabnost in privzete nastavitve – mobilni uporabniki bodo opazili in bodo
navdušeni nad majhnimi funkcionalnostmi, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost.
V tej kategoriji so zapisana načela, ki predlagajo uporabo določenih unikatnih
funkcionalnosti oziroma prevzetih nastavitev pri izdelavi mobilne spletne strani:


opravimo mobilno optimizacijo celotne spletne strani (ne samo določenih
delov klasične spletne strani);



brez povečevanja ali zmanjšanja zaslona (uporabniki lahko kaj spregledajo, v
kolikor morajo povečevati oziroma zmanjševati elemente spletne strani);



slike izdelkov oziroma storitev naj bodo razširljive na klik (nato naj se
prikažejo slike v visoki ločljivosti, na katerih bodo vidni detajli);



uporabnikom sporočimo, katera orientacija zaslona deluje bolje (okna s
sporočili o priporočljivi spremembi orientacije);



uporabnik naj ima vse informacije vidne v enem oknu brskalnika (poskusimo
se izogniti pojavnim oknom in dodatnim zavihkom v brskalniku);



ne uporabimo oznake »polna spletna stran» za preusmeritev na verzijo
spletne strani, namenjene namizni verziji računalnika (uporabniki lahko
pomotoma pomislijo, da na mobilni verziji ni vseh potrebnih informacij,
namesto tega raje uporabljamo termin »namizna« oziroma »navadna«
spletna stran);
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jasno sporočimo uporabniku, zakaj rabimo njegovo lokacijo (uporabniku
sporočimo, kako bo njegova lokacija vplivala na njegovo uporabniško
izkušnjo).

Google (2014b) hkrati v raziskavi podaja informacije o ustrezni tehnični konfiguraciji
spletne strani, ki naj bi bila mobilnim uporabnikom prijazna. Tako navaja, da je bistveno
ustrezno testiranje spletne strani na različnih vrstah mobilnih naprav in z različnimi
operacijskimi sistemi, da naj spletna stran v želji po tekoči uporabnosti ne omogoča
veliko prenosov podatkov (na primer v formatu PDF), da naj se vsa opravila izvajajo v
logičnem zaporedju in podobno. Cisnero (2015), Spletnik (b. l.) in Davis (2014) v okviru
tehničnih konfiguracij in značilnosti spletnih strani opozarjajo še na:


izbiro ustrezne pisave (dovolj velika za berljivost na vseh zaslonih, čist slog,
šumniki);



uporabe navigacije, gumbov in povezav, ki so prijazni do konic prstov (posamezna
povezava naj bo velika vsaj 7 x 7 mm in ima okoli še 5 mm prostora, zato da se
različni povezavi ne dotikata);



pravilno prikazovanje kode (da lahko spletno stran iskalniki pravilno prepoznajo in
nato tudi rangirajo v zadetkih);



optimizacijo in pravilno prikazovanje in predvajanje slik ter video vsebin (uporabi
se naj YouTube video vsebina, HTML5 animacije in podobno);



hitrost nalaganja spletne strani;



enostavno deljenje informacij (preko socialnih omrežij, elektronske pošte);



varnost in vključevanje različnih metod plačila.

3.3 Značilnosti mobilne spletne strani v turizmu
Spletne strani v turizmu, namenjene dostopu z mobilno napravo, se v bistvu po samem
designu, tehničnih ter drugih značilnostih bistveno ne razlikujejo od ostalih mobilnih
spletnih strani. Pa vendar lahko zatrdimo, da so določene značilnosti v tem segmentu še
posebej pomembne in jih je potrebno v okviru te naloge tudi bolj podrobno opredeliti.
Večino teh značilnosti se navezuje na ugotovitve in trende, ki smo jih opredelili v
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prejšnjem poglavju in imajo še posebej močan vpliv na samo izvedbo promocije v
turizmu. Kot ugotavlja Saunders (2015), turizem postaja izredno personalizirana
dejavnost, zato imajo turistične organizacije veliko priložnost, da uporabijo »big data«
(v slovenščini zaenkrat še ni na voljo vsebinsko ustreznega têrmina) in tako spoznajo
potovalne navade in potrebe potencialnega gosta ter se mu nato prilagodijo z ustrezno
nakupovalno izkušnjo na spletu. Takšno "ciljanje in personalizacija" postajata pomembni
digitalni prednostni nalogi, ki pa seveda zahtevata tudi prilagoditve spletnih strani.
Izdelava prilagojenih mobilnih rezervacijskih sistemov tako postaja tehnična nuja vsake
spletne strani, ki želi biti prijazna uporabnikom mobilnih naprav, še posebej če so bo
uresničila napoved Euromonitorja (v Saunders, 2015), da bo leta 2017 več kot 30 %
spletnih rezervacij v turističnem segmentu, gledano po vrednosti, izvedenih na mobilnih
napravah. Saunders (2015) tudi ugotavlja, da so minili dnevi, ko je za stranke veljal rek
»vidim in verjamem«, kajti dandanes velja »doživim in verjamem«. Tukaj nam nove
tehnološke možnosti, kot so dobra video vsebina, 360-stopinjske panorame, virtualni
ogled destinacije oziroma hotela, lahko drastično pripomorejo k uspešni prodaji. Seveda
jih moramo prej uspešno implementirati na svoje mobilnim napravam prijazne spletne
strani.

Ratcliff (2014) je, upoštevajoč razvoj mobilnih tehnologij v turizmu, opredelil sledeče
značilnosti oziroma funkcionalnosti, ki naj bi jih po njegovem priporočilu vsebovala vsaka
trženjsko usmerjena in mobilnim napravam prilagojena spletna stran s turistično
ponudbo:


Ocene uporabnikov – uporabniki ocenijo svojo izkušnjo s storitvijo oziroma
ponudbo in posredno s tem vplivajo na druge uporabnike. Takšne ocene in tudi
komentarji o zadovoljstvu so lahko dosegljivi pri pregledu ponudbe na spletu.



Seznam želja – uporabniki, ki še niso odločeni o izbiri destinacije oziroma za
določeno destinacijo trenutno nimajo časa, si lahko določeno ponudbo shranijo v
seznam želja. Ta seznam jih bo v prihodnosti spominjal na to ponudbo in bodo
verjetneje o tem še premišljevali.



Enostavni koledarji – za lažje načrtovanje turističnega udejstvovanja. S tem
uporabniku prihranite čas s preračunavanjem in vpisom datumov.
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Predvidljivo iskanje – ob vpisovanju določene ključne besede se v iskalniku
pojavljajo določeni namigi.



Predizpolnjeni vnosni obrazci – določeni podatki, kot so datum in podatki iz predpomnilnika (angl. cache) spletne strani oziroma mobilnega telefona se samodejno
izpolnijo.



Avtomatski vnos – določeni podatki v okviru vnosnih obrazcev se samodejno
izpolnijo, kot je npr. poštna številka oziroma kraj, vezan na poštno številko, prav
tako podatki iz morebitnih predhodnih registracij ipd.



GPS oziroma druge geolokacijske storitve – storitev nam pomaga pri pripravi
lokalne ponudbe, vezane na našo trenutno lokacijo. Storitev je lahko zelo koristna,
ko se že nahajamo na sami turistični lokaciji in iščemo dodatno ponudbo.



Hitrost – glede na vrsto in predvsem vsebino mobilne spletne strani, ki je običajno
bogata z multimedijsko vsebino, je hitrost predvsem v krajih, kjer ni 4G oziroma
ustreznega Wi-Fi-signala, izjemno pomembna. Kot smo že omenili, večina
uporabnikov pričakuje, da se bo spletna stran naložila v manj kot v 3 sekundah.



Rezervacijski sistem oziroma iskalnik letov – uporabniki pričakujejo, da bodo v
primeru ustrezne ponudbe lahko izvedli rezervacijo oziroma naročilo preko iste
mobilne naprave, s katero je bilo izvedeno tudi raziskovanje ponudbe.



Več metod hitrih plačil – da bi uporabnikom pomagali vzpostaviti zaupanje glede
izvedbe plačila, je smiselno, da se ponudijo različni načini plačil (poleg klasičnih,
med katere štejemo prenos med bančnimi računi oz. plačilo po računu ter tudi
kreditne/debetne kartice, tudi modernih, kot so npr. PayPal, BitCoin ipd.), kar
uporabniku ne nazadnje dovoljuje, da izbere tisto, ki mu najbolj zaupa.

Večino omenjenih značilnosti in funkcionalnosti, ki naj bi jih vsebovale mobilnim
napravam in uporabnikom prijazne spletne strani, bomo v 6. poglavju praktično preverili
v okviru raziskave, ki je bila izvedena na primeru spletnih strani slovenskih in hrvaških
verificiranih zdravilišč. Za analizo bomo uporabili metode in javno dostopne aplikacije,
ki jih smiselno kot pripomoček lahko uporabi vsak naročnik oziroma razvijalec spletne
strani in na ta način pridobi pomembne informacije glede prilagojenosti mobilnim
napravam.
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4 POMEN, STANJE IN RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V
SLOVENIJI
Zdraviliška ponudba v Sloveniji predstavlja pomemben del slovenske turistične
ponudbe. Po podatkih STO (2016) turizem za Slovenijo pomeni veliko priložnost, saj je
skupaj s posrednimi učinki prispeval v letu 2015 skoraj 13 % bruto družbenega prihodka
(krajše BDP), hkrati je s 40 % izvoza največji izvoznik storitev ter zagotavlja 13 % vseh
delovnih mest, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom. Največji delež teh
prihodkov pridelajo ravno naravna zdravilišča oziroma zdraviliške občine (kot se
metodološko merijo statistični učinki te ponudbe), saj so po podatkih STO (2016) za leto
2015 zabeležile za 29,4 % vseh prenočitev in so v primerjavi z letom poprej dosegle rast
v višini 1,2 %. Po podatkih Statističnega urada RS (2016) je tako bilo v letu 2015 v
zdraviliških občinah realiziranih nekaj čez 3 milijone prenočitev, od tega je bilo 43,6 %
tujih gostov. Največ tujih gostov je bilo iz Avstrije (25 %) in Italije (18 %), po številčnosti
sledijo še gostje iz Nemčije (8 %), Hrvaške in Ruske federacije (obe 7 %), Nizozemske (6
%), Srbije (4 %) in še nekaterih drugih držav, ki pa nimajo bistvenega deleža (manj kot 3
%) v strukturi gostov.

Zdraviliški turizem v Sloveniji ni pomemben le po obsegu, temveč tudi po kakovosti in
raznolikosti, ki jo ponuja. Po mnenju SPIRIT Slovenija (2014, str. 2) ni prav veliko držav,
ki bi se lahko pohvalile s tako bogato ponudbo zdraviliške ponudbe na tako majhnem
tržišču, kot ga ima Slovenija. Dodajajo, da zdravilišča že dolgo niso več le destinacije za
oddih starejših in bolnih, ampak vse bolj postajajo tudi destinacije za družine in osebe
vseh starosti.

4.1 Pomen in ponudba slovenskih zdravilišč
Kaspar in Fehrlin (1984, str. 24) sta zdraviliški turizem opredelila kot celoto odnosov in
aktivnosti osebe, ki je pripotovala v zdraviliški kraj z namenom oddiha svojega
organizma. Zdraviliški turizem delita na kurativni, rehabilitacijski in preventivni oziroma
kot del neke druge turistične ponudbe. Dandanes se sicer sam têrmin »zdraviliški
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turizem« pogosto zamenjuje s pojmom »zdravstveni turizem« oziroma »wellness«,
vendar je že iz samih definicij omenjenih pojmov možno zaznati, da gre v obeh primerih
le za del širšega zdraviliškega turizma.

Zdravstveni turizem Kai-Torsten Illing (v Regiovitalis, b. l., str. 4) namreč opredeli kot cilj
doseči ravnovesje med telesno in duševno zmožnostjo ter vsakodnevnimi zahtevami
okolja, okolice in svojega lastnega notranjega sveta. Wellness pa WTW (2011, str. 9)
opredeli kot zdravstveno stanje, ki obsega splošno dobro počutje in gleda na osebo z
vidika celote telesa, uma in duha. Življenjski stil in odgovornost za svoje zdravje sta tako
ključnega pomena v prizadevanjih za boljšo kakovost življenja. Zato WTW wellness
opredeli tudi kot optimalno zdravstveno stanje posameznikov in skupin.

Slovenska zdraviliška ponudba se ob upoštevanju današnjih danosti in virov ter trendov
na globalnem in evropskem trgu zdraviliškega, zdravstvenega in wellness turizma ter
razvojno-trženjskih potencialov glede na primarni motiv prihoda gosta v slovensko
naravno zdravilišče deli v 6 ključnih produktnih stebrov, in sicer SPIRIT Slovenija in
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (2014, str. 42–43) navajata:


Zdravstveni turizem v zdraviliščih, katerega primarni motiv turista je zdravljenje z
uporabo zdravstvenih storitev in lokalnih naravnih zdravilnih faktorjev. Ključni
produkti so rehabilitacija, specialistična diagnostika, lepotna in plastična kirurgija
ter zobozdravstvene storitve.



Medicinski wellness, katerega primarni motiv turista je preventiva, ki je
medicinsko podprta in temelječa na lokalnih in naravnih zdravilnih faktorjih.
Ključni produkti so preventiva, razstrupljevanje (angl. Detox), hujšanje, anti-stres
in pomlajevanje (angl. Anti-ageing).



Selfness, katerega primarni motiv turista je dolgoročna skrb za ravnovesje telesa,
duha in uma, podprta z lokalnimi naravnimi zdravilnimi faktorji. Ključni produkti
so programi za vzpostavitev ravnovesja telesa, duha in uma, kot sta ravnovesje v
življenjskem stilu (angl. Lifestyle balance) in dolgoživost (angl. Longevity) program,
ki vključujejo sprostitev, pomlajevanje, gibanje, prehrano, spanje, spiritualne in
holistične aktivnosti, preventivo.
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Termalni oddih in veselje v vodi (angl. Aquafun), katerega primarni motiv turista je
aktiven ali bolj sproščujoč termalni oddih v zdravilišču, katerega tip je v veliki meri
odvisen od ciljne skupine in je vse bolj osnovan na življenjskem slogu turista.
Glavni produkti so aquafun (vodna zabava v vodnih tematskih parkih), wellness
oddih (savne, masaže in drugi programi sprostitve), kopanje v termah, aktivni
oddih (ob kopanju tudi aktivnosti v naravi in odkrivanje destinacije).



Priprave športnikov, kjer gre za vrsto športnega turizma, s primarnim motivom
turista, da se aktivno ukvarja s športom, torej izvaja treninge. Glavni produkt je
priprava športnika, ki temelji na koriščenju celostne zdraviliške ponudbe
(nastanitve, terapije, masaže) in športne infrastrukture v destinaciji in v bližnji
okolici.



Poslovna srečanja (angl. meetings, incentives, conferencing, exhibitions – MICE),
kjer je primarni motiv turista prihod na poslovno srečanje v zdraviliški destinaciji,
s koriščenjem dopolnilne ponudbe (wellness). Produkti v okviru tega stebra so
kongresi, konference, seminarji in izobraževanja, poslovna srečanja, hišni sejmi in
predstavitve, skupščine, motivacijska potovanja, športni dogodki in novinarske
konference.

Slovenska naravna zdravilišča v zadnjem času posvečajo večjo pozornost programom
ohranjanja in krepitve zdravja. Bogato tradicijo združujejo tudi z bolj tradicionalnimi
metodami zdravljenja iz oddaljenih dežel in tako gostom nudijo tudi obravnavo po tako
imenovanem celostnem pristopu. SPIRIT Slovenija (2014, str. 2) poudarja, da delovanje
slovenskih naravnih zdravilišč temelji na večstoletni tradiciji in izjemno bogatih
izkušnjah. Prvi zapisi o uporabi in koriščenju termalne vode v Sloveniji tako segajo že v
leto 1147, prve raziskave o zdravilnih lastnostih pa so bile opravljene že pred štiristo leti.
Pred 25 leti so slovenska zdravilišča, zaradi visokega nivoja znanja in opremljenosti
prevzela rehabilitacijo iz bolnišnic in so danes edine ustanove, ki izvajajo sekundarno
rehabilitacijo na stacionarni način. Pri tem seveda v veliki meri koristijo naravne
zdravilne učinkovine. SPIRIT Slovenija (2014, str. 2) ugotavlja še, da je danes zaznati
dober razvoj slovenskih naravnih zdravilišč, tako iz njihovih nadgrajenih zdraviliških
produktov kot tudi iz preoblikovanja v sodobne zdraviliško-turistične centre, ki lahko
ponudijo pestro in sodobno ponudbo. To tržno usmerjenost nakazujejo tudi številna
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preimenovanja teh centrov v »terme«, »spaje« oziroma »wellneške centre« (SPIRIT
Slovenija, 2014, str. 2).

4.2 Verificirana zdravilišča v Sloveniji
Pridobitev statusa zdravilišča je v Sloveniji pravno urejena z Zakonom o naravnih
zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Uradni list SRS, št. 36/64 in 11/65), ki
opredeljuje naravna zdravilišča kot zdravstvene zavode, ki z uporabo naravnih zdravilnih
sredstev preprečujejo obolenja, zdravijo in medicinsko rehabilitirajo bolnike ter nudijo
bolnikom rekonvalescentom in zdravstveno ogroženim zdravstveno pomoč in oskrbo
pod stalnim zdravniškim nadzorstvom. Hkrati definira naravna zdravilna sredstva, in
sicer se po tem zakonu kot naravna zdravilna sredstva štejejo voda, blato, pesek, plini in
klima, če jim je v skladu z določbami zakona priznana lastnost naravnega zdravilnega
sredstva. Bistvena je določba zakona, ki opredeli, da se kraj, v katerem je naravno
zdravilno sredstvo, lahko razglasi za zdraviliško-turistični kraj, seveda ob upoštevanju
določenih pogojev, le-ta pa je lahko organiziran kot:


kopališče (toplice) – če uporablja za zdravljenje z mineralno, radioaktivno ali
termalno vodo za kopanje ali pitje, ali če uporabljajo blato, pesek ali pline;



klimatsko zdravilišče – če uporablja za zdravljenje klimo.

Pomembno je še določilo, da je potrebno v kraju, kjer je izvor ali nahajališče zdravilnega
sredstva, oziroma je že organizirano zdravljenje s tem sredstvom, ali ga je mogoče
organizirati, sama možnost izkoriščanja tega sredstva pa je po količini, zmogljivosti
naprav ali objektov omejena, prednostno zagotoviti zadovoljevanje potreb zdravstva. V
kolikor zmogljivost presega potrebe zdravstva, se lahko naravno zdravilno sredstvo
izkorišča tudi za potrebe zdraviliškega turizma, lahko pa tudi za druge gospodarske
potrebe.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 1, 2016)
navaja, da so v Sloveniji ta naravna zdravilna sredstva podana v obliki termalnih voda,
morske in gorske klime z aerosoli s slanico in solinskim blatom, zdravilnimi peloidi ter
šoto. Te danosti so zato osnova za verificirano delovanje 14 slovenskih naravnih
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zdravilišč, ki svojo ponudbo lepo dopolnjujejo z različnimi klimatskimi značilnostmi –
nahajajo se namreč na različnih koncih Slovenije, od morja preko dolenjskih in posavskih
gričev, ob Savinjsko-Sotelskih dolinah do panonskih ravnic (slika 18).

Slika 18: Pregled lokacijske razpršenosti 14 slovenskih naravnih zdravilišč

Vir: Slovenska turistična organizacija in Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 2015, str. 5

V Sloveniji tako po že opredeljenem zakonu deluje 14 verificiranih naravnih zdraviliščih,
in sicer so to (Slovenska turistična organizacija in Skupnost slovenskih naravnih
zdravilišč, 2015, str. 10–37):


Terme Čatež – za svojo zdraviliško dejavnost koristijo termalno vodo, ki so jo odkrili
približno pred 200 leti. So največja slovenska termalna destinacija in drugo
največje turistično središče v Sloveniji. Izvajajo rehabilitacijo po poškodbah ter pooperacijskih stanjih na okostju, sklepih in mišičju.



Terme Dobrna – njihov naravni vir je termalna voda, katero so že leta 1403 prvič
uporabili v zdravstvene namene. Kot zdravilno učinkovino koristijo še fango in
šoto. So terme z najdaljšo zdraviliško tradicijo v Sloveniji.



Terme Dolenjske Toplice – zdravilišče koristi termalno vodo, ki je mineralizirana in
vsebuje največ kalcija, magnezija in hidrokarbonatov.
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Thermana Laško – kot zdravilni učinek koristijo termalno vodo že od 19. stoletja,
takrat je bila prvič organizirana tudi zdraviliška dejavnost.



Terme Lendava – njihov naravni vir je parafinska termo-mineralna voda, ki se
koristi za zdravljenje revmatskih obolenj ter bolezni ščitnice, dihal in kože.



Terme 3000 Moravske Toplice – koristijo zdravilne učinke črne termo-mineralne
vode, ki je uporabljena pri zdravljenju kroničnega revmatizma, stanjih po
poškodbah gibalnega sistema, luskavici ter drugih težav s kožo.



Terme Olimia Podčetrtek – kot zdravilno sredstvo se uporablja termalna voda, ki
zaradi velike vsebnosti silicija pomaga pri zdravljenju vezivnih tkiv, kosti in
hrustanca.



Terme Ptuj – koristijo naravno danost termalne vode pri zdravljenju revmatskih
bolezni in zdravljenju bolezni gibal, poškodb ter pooperacijskih stanj na okostju,
sklepih in mišičju.



Zdravilišče Radenci – njihovo naravno sredstvo, ki ga koristijo za zdraviliško
dejavnost, je mineralna voda Radenska, ki po vsebnosti CO2 spada med
najbogatejše mineralne vode v Evropi, pri zdravljenju koristijo tudi sladkovodno
blato in ugodno klimatsko ravnovesje. Gre za zdravilišče s 130-letno tradicijo,
znano tudi kot sodoben kardio-rehabilitacijski center.



Medical center Rogaška – za njihovo terapijo je nepogrešljiva izvirska voda Donat
Mg, ki je z magnezijem najbogatejša voda na svetu. So zdravilišče s štiristoletno
tradicijo in bogato ponudbo zdravstvenih storitev.



Talaso Strunjan – je klimatsko zdravilišče, ki izkorišča naravne danosti morskega
podnebja in je edini talasoterapevtski center v Sloveniji.



Terme Šmarješke Toplice – koristijo zdravilne učinke termalnega vrelca, ki ga
zdravilišče uporablja za zdravljenje bolezni srca in ožilja.



Terme Topolščica – kot naravno danost uporabljajo zdravilno vodo iz termalnih
vrelcev, in sicer že od leta 1838. Zdravijo bolezni hrbtenice in sklepov, stanja po
poškodbah, pooperativna stanja na gibalih ter druga kronična nevrološka
obolenja.



Terme Zreče – koristijo več naravnih zdravilnih dejavnikov, kot so termalna voda,
pohorska šota, fango in zdravilna srednjegorska klima. Z njihovo naravno močjo
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zdravljenja ter ob pomoči zdravstvene ekipe v diagnostično-rehabilitacijskem
centru poskrbijo za zdravje, moč in vitalnost gostov.

Slovenska turistična organizacija in Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (2015, str.
38) navajata, da 14 slovenskih verificiranih naravnih zdravilišč, v štirih raznolikih
pokrajinah, združenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, deluje na temelju 600letne tradicije. To tradicijo so bogato oplemenitili s ponudbo, ki se uspešno prilagaja
sodobnim trendom te dejavnosti. Isti vir tudi navaja, da slovenska naravna zdravilišča
skupaj koristijo 87 naravnih termalnih izvirov, iz katerih termalna voda privre na površje
s temperaturo med 24 in 73 °C. Skupaj lahko ponudijo 2 svetovno znani termalni pitni
zdravilni vodi, kot sta Radenska in Donat Mg., več kot 47.000 m2 notranjih in zunanjih
termalnih vodnih površin ter več kot 14.500 ležišč v hotelih, apartmajih in kampih.

4.3 Prihodnost in razvoj slovenskih zdravilišč
Kako kaže s prihodnostjo slovenskega zdraviliškega turizma, verjetno najbolj
verodostojno poda informacijo Vlada Republike Slovenije (2012, str. 45–46), ki je v
Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016, zapisala, da je ta segment turizma v
Sloveniji z ustvarjenimi prenočitvami najpomembnejši steber slovenskega turizma, ki
prispeva 1/3 vseh slovenskih prenočitev. Poudarjajo, da se z najraznovrstnejšo ponudbo
obračajo na vse ciljne skupine in ponujajo programe vse dni v letu. Ugotavljajo, da sta
usmerjenost v trajnostni razvoj in izvedba postopkov za pridobitev znaka za okolje EU
Marjetica sedanja velika izziva po močnih naložbah v zadnjih letih. Kot glavne cilje
zaznavajo razvoj produktov za ohranjanje zdravja s preventivnimi programi, sodobne
zdravstvene programe, temelječe na holističnem pristopu, specializaciji posameznih
zdravilišč ter razvoju novih programov za sprostitev in zabavo. Slovenska naravna
zdravilišča vidijo kot tista, ki bodo znala v ubranem razmerju prepletati modrost,
izkušnje, naravno okolje ter značilnosti dežele s strokovnostjo in prijaznostjo gostiteljev.

Veliko prednost zaznavajo tudi v tem, da so se zdravilišča združila v Skupnost slovenskih
naravnih zdravilišč (v nadaljevanju SSNZ), ki deluje kot gospodarsko interesno združenje
že več kot 50 let. Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je strateška in hkrati operativna
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turistična marketinška organizacija, ki skrbi za uresničevanje poslovnih interesov svojih
članic in trženje zdraviliškega produkta kot celote. Slovenskim naravnim zdraviliščem
predstavlja ključnega partnerja pri uveljavljanju njihovih poslovnih interesov v Sloveniji
in tujini (Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 2, 2016).

Smer, kamor se želi razviti zdraviliški turizem v Sloveniji, podrobno nakazuje tudi
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015–2020, ki je nastala v
aktivnem sodelovanju in sooblikovanju s strani slovenskih naravnih zdravilišč, zapisala
pa sta jo SPIRIT Slovenija in Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (2014, str. 52) in kot
taka predstavlja usklajen strateški okvir delovanja slovenskega zdraviliškega produkta
do leta 2020. Določenih je 5 prioritet v okviru strategije trgov in promocije, ki s
trženjskega vidika temeljijo na:


Produktnem fokusu – za izvajanje skupnih trženjskih aktivnosti vseh slovenskih
naravnih zdravilišč pod skupno znamko in preko skupne trženjske platforme SSNZ
za trženje zdravstvenega turizma in medical wellnesa.



Koncentraciji – sredstev in aktivnosti za skupne trženjske aktivnosti zdravilišč
preko SSNZ na opredeljene ključne in potencialne trge.



Orodjih – slovenska naravna zdravilišča se sejmov in borz udeležujejo direktno
preko SPIRIT oz. STO.



Ciljnih skupinah – aktivnosti za identificiranje in učinkovito nagovarjanje novih
ciljnih skupin višjega dohodkovnega razreda, poudarek je na individualnih gostih.



Podpori krovne promocije – izredno pomembna je krovna promocija Slovenije pod
znamko »I feel Slovenia«, ki jo izvajata SPIRIT oziroma STO, tako na obstoječih
(ključnih) trgih kot še posebej na bolj novih oziroma potencialnih trgih, kjer
slovenska naravna zdravilišča brez krovne podpore ne morejo prodreti (večanje
prepoznavnosti Slovenije, aktivnosti za večjo dostopnost trga).

Žal ugotavljamo, da Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015–
2020 ne upošteva vidika trženja preko mobilnih naprav oziroma družbenih omrežij in
tako ni zapisanih oziroma zaznanih aktivnosti s tega vidika, prav tako ni bilo zaznane
nujnosti po optimizaciji oziroma izgradnji novih mobilnih spletnih strani določenih
slovenskih naravnih zdravilišč, kot tudi spletne strani SSNZ. Glede na vse trende, ki jih
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strategija upošteva, se nam zdi skoraj neverjetno, kako so avtorji lahko spregledali ta
pomemben vidik trženja, še posebej ker je v vseh trendih zaznati neverjeten porast
uporabe mobilne tehnologije tudi v turizmu. Zato še toliko bolj veseli dejstvo, da je Vlada
Republike Slovenije (2012, str. 76) e-trženje zaznala in upoštevala že pri pripravi
Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016 in tako v ukrepu 3.4 – Inovativno in
učinkovito izvajanje digitalnega trženja opredelila, da bo inovativno trženje po družbenih
omrežjih in s pomočjo mobilnih rešitev imelo pomembno vlogo v povezavi z drugim ekomuniciranjem. Opredeljena je tudi aktivnost, in sicer uvedba trženja in prodaje s
pomočjo mobilnih rešitev, katere nosilec naj bi bila Slovenska turistična organizacija.
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5 POMEN, STANJE IN RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA NA
HRVAŠKEM
Turizem je na Hrvaškem eden najpomembnejših dejavnikov gospodarstva, saj glede na
podatke Ministarstva turizma Republike Hrvatske (2016, str. 43) delež turizma v BDP za
leto 2015 znaša 18,1 %, kar je za dobrih 5 % več kot v Sloveniji. Čeprav se Hrvaška zelo
rada deklarira kot destinacija »morja in sonca«, pa je hkrati tudi država, ki je bogata z
naravnimi zdravilnimi dejavniki, obilico naravnih virov in okoljskih priložnosti, tako na
celini kot na obalnih območjih. Čeprav, kot navajata Gregorić in Musliu (2016), bogati
naravni viri na Hrvaškem neposredno pomagajo pri razvoju zdravstvenega turizma in
njegovih podkategorij, na splošno še vedno ni vidnih želenih rezultatov in poleg vseh teh
prednosti še vedno promet iz te vrste dejavnosti močno zaostaja za sosednjimi državami.
Zato se tudi hrvaška politika (Odbor za turizam, 2013) že kar nekaj časa ukvarja z
dejstvom, kako lahko država z izrazito sezonsko ponudbo postane destinacija
celoletnega turizma. Možnost vidijo v zdravstvenem turizmu, za katerega menijo, da ima
vse potenciale in potrebne resurse. Ugotavljajo, da je to za njihovo državo še kako
pomembno, kajti vsi podatki kažejo na to, da ima zdravstveni turizem velik potencial,
tako se na globalni ravni pričakuje letna rast med 15 do 20 odstotkov. Del zdravstvenega
turizma na Hrvaškem pa je tudi zdraviliški turizem, ki po podatkih Ministarstva turizma
Republike Hrvatske (2014, str. 14–15) ustvari približno milijon nočitev letno, pri čemer
je potrebno poudariti, da je veliko večino prihodov (57 %) ustvarjenih preko napotnic
Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tako zdraviliški turizem po podatkih
Ministarstva turizma Republike Hrvatske (2016, str. 23) ustvari le 0,3 % vseh izvedenih
nočitev na Hrvaškem.

5.1 Pomen in začetki zdraviliškega turizma na Hrvaškem
Nerazlikovanje pojma »zdravstveni« oziroma »zdraviliški« turizem je zelo pogosta
praksa, čeprav gre dejansko za dva različna koncepta, ki se na Hrvaškem ločita tudi
metodološko oziroma pri merjenju učinkov turizma. Zdraviliški turizem je na Hrvaškem
ena od treh vej zdravstvenega turizma. Uporabniki zdravstvenih turističnih storitev so
79

tako ljudje v dobrem zdravstvenem stanju in v terme pridejo zaradi želje po sprostitvi,
obrambe pred stresom in preventivno, medtem ko so uporabniki zdraviliške dejavnosti
ljudje, ki so bolni in gredo na zdravljenje oziroma terapijo v posebne bolnišnice,
zdravilišča ali terme in so tam pod strokovnim nadzorom. Zdraviliški vidik igra vedno bolj
pomembno vlogo v zdravstvenem turizmu, vendar zahteva veliko vlaganja v obstoječo
infrastrukturo, zato je težko najti investitorje. Zdraviliški turizem je hkrati sektor, ki igra
pomembno vlogo skozi celo leto, ni toliko sezonsko obremenjen, hkrati pa je zelo
pomembno, da ustrezno vključi strokovnjake s področja zdravljenja, kajti le na tak način
je lahko organiziran sodobno, moderno in naredi bistven korak k napredku. Sam
zdravstveni turizem zasluži posebno mesto v hrvaškem turizmu, ker ima Hrvaška veliko
bogatih naravnih dejavnikov, kot tudi dolgo tradicijo nekaterih zdravilišč, kot na primer
v Opatiji, Crikvenici, Varaždinu in drugih zdraviliških mestih (Gregorić in Musliu, 2016).

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (2014, str. 8) zdraviliški turizem definira kot
strokovno in nadzorovano uporabo naravnih zdravilnih dejavnikov in postopkov fizikalne
terapije za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter na splošno izboljšanje kakovosti življenja.
Poudarek je na revitalizaciji psihofizičnih dejavnikov v podnebju, morju in v termalnih
destinacijah (zdraviliščih), skozi posebne programe okrevanja, terapije, uravnotežene
prehrane in podobno.

Stranke zdraviliškega turizma so tako običajno ljudje, ki želijo upočasniti, preprečiti ali
izvajati preventivne ukrepe preko številnih dejavnikov, ki neposredno ali posredno
vplivajo na njihovo zdravje, kot so zmanjšanje bolečine, zmanjšanje stresa, zdravljenje
niza zdravstvenih stanj, zdravljenje z naravnimi zdravilnimi učinki, fitnes programi,
sproščanje stresa in depresije, zdravljenje neplodnosti in mnogo drugega. Vse te storitve
se lahko kombinirajo med seboj, z drugimi storitvami in drugimi oblikami turizma, tako
da lahko to vrsto turizma opredelimo kot zelo kompleksno. Sedanji trend v zdraviliškem
turizmu je v poudarku na naravnih virih, neokrnjeni naravi, ugodnem podnebju,
naravnih zdravilnih dejavnikih, termalni vodi in zdravilnem blatu, in tukaj ima Hrvaška
vire oziroma prednjači glede na nekatere druge konkurenčne države. Trenutna struktura
gostov v zdraviliškem turizmu na Hrvaškem je razdeljena na tiste, ki imajo storitve v
celoti poplačane na račun Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, tiste, ki jim
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zavarovalnica stroške storitev krije delno, hkrati pa imajo tudi poslovne goste s tržišča,
ki si storitve seveda v celoti plačajo sami (Gregorić in Musliu, 2016).

Začetki zdraviliškega turizma na Hrvaškem segajo v konec 19. in začetek 20. stoletja, ko
je bil opazen razvoj mest, kjer so se nahajali zdravilni dejavniki. Tako so se razvijala
področja, ki so vključevala sledeče naravne zdravilne dejavnike:


kopališka mesta z zdravilno (termalno) vodo;



mesta z izrazito ugodno klimo (klimatska zdravilišča);



morska območja z razvito talasoterapijo (uporaba morske vode v zdravilne
namene);



mesta z zdravilnim blatom in podobno.

Najprej so se razvila zdravilišča, v katerih je zdravljenje in rehabilitacijo v okviru
zdravstvenega varstva krila država, nato se pojavi segment rednih gostov iz območja
nekdanje Avstro-Ogrske, ki prihajajo skozi vse leto. Pomembno je bilo, da se je v
zdraviliščih organiziralo družabno življenje za goste. Po drugi svetovni vojni vsa
zdravilišča postanejo tako imenovana "družbena lastnina" in večina zdravilišč se
spremeni v posebne bolnišnice, kjer poteka medicinska rehabilitacija. Stranke so
napotene preko zdravstvenega varstva, zato postane ključen problem, ker se zdravilišča
ne posvečajo oblikovanju in načrtovanju kompleksnih turistično-zdravstvenih ponudb. Z
zmanjševanjem zakupa kapacitet s strani zdravstvenega zavarovanja se povečuje prihod
samoplačnikov, posamezna zdravilišča pa deloma začno prilagajati svojo ponudbo
trendom in se preoblikovati v zdravstveno-turistične centre. S tem se pojavi tudi potreba
po dodatni ponudbi, ki ne zajema več samo zdravljenja. V obdobju novejše hrvaške
zgodovine se še dodatno zmanjšuje zakup kapacitet preko zdravstvenega zavarovanja in
se tako vrši še večji pritisk na zdravilišča, da se usmerijo v bolj tržno poslovanje. Trg
zahteva drugačno orientiranost zdravilišč, ki postajajo bolj zdravstveno-rekreacijski
centri oziroma se vsebina vse bolj nagiba iz zdraviliške dejavnosti v zdravstveni turizem.
Zdravilišča so se različno prilagodila trendom, tako da nekatera nudijo storitve, ki so še
čisto medicinske, nekatera pa se bolj nagibajo k zdravstveno-rekreacijskim turističnim
storitvam, zato je nastalo več vodnih parkov in wellness centrov (Kesar, 2013).
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Gregorić in Musliu (2016) navajata, da je Hrvaška bogata z naravnimi viri tako na obali,
otokih kot na celini ter da je zato zelo privlačna turistična destinacija. Bogata je tudi
njena dolga tradicija zdraviliške dejavnosti, katere korenine segajo več kot nekaj tisoč let
nazaj, od rimskih časov, ko so bile odkrite mineralne vode in drugi naravni zdravilni
dejavniki, pomembni za zdravje ljudi. Na Hrvaškem so zdravilišča in specialne bolnice, ki
se uvrščajo v segment zdraviliškega turizma, še vedno v določeni fazi prehoda na tržno
usmerjenost poslovanja, zato še vedno niso niti približno izkoriščeni naravni viri, ki so na
voljo. Izboljšanje zdravja in kakovosti življenja je tesno povezano z razvojem zdravilišč in
term, ki je prav tako tesno povezan z drugimi vejami turizma, kot so športno-rekreativni
turizem, eko turizem, gastronomski turizem in drugo. Danes Hrvaška ponuja na področju
zdraviliškega in medicinskega turizma številne možnosti izjemno kakovostnih in cenovno
ugodnih tretmajev, pri čemer je potrebno izpostaviti strokovnost in izobraženost osebja
ter cene zdraviliških in medicinskih storitev, ki so na Hrvaškem nekajkrat nižje kot v
drugih razvitih državah, medtem ko je, glede na ugotovitve vira, kakovost usluge na
istem nivoju. Dodatni dejavniki, ki Hrvaški dajejo komparativno prednost v segmentu
zdraviliškega in medicinskega turizma, so izjemno ugodno podnebje, ki ponuja idealne
možnosti za zdrav način življenja, ugodna geolokacija in prometna infrastruktura ter
vrhunska turistična ponudba (Hrvaška turistična skupnost, 1. 8. 2016).

5.2 Ponudba in izvajalci zdraviliškega turizma na Hrvaškem
Kot je že bilo omenjeno, je zdraviliški turizem na Hrvaškem obravnavan kot del širše
razumljenega zdravstvenega turizma, ki se, povzeto po Nacionalnem programu –
akcijskem planu razvoja zdravstvenega turizma na Hrvaškem (Ministarstvo turizma
Republike Hrvatske, 2014, str. 8–12) deli na:


Naravna zdravilišča, ki obsegajo 5 zdravilišč, ki koristijo naravne zdraviliške
dejavnike, in sicer Lječilište Topusko, Top Terme Topusko, Bizovačke Toplice, Veli
Lošinj, Istarske Toplice, ter 10 specialnih bolnic, kot so Varaždinske Toplice,
Stubičke Toplice, Krapinske Toplice, Daruvarske Toplice, Lipik, Naftalan Ivanić
Grad, Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Kalos Vela Luka,
Biokovka Makarska. Ker gre v primeru naše naloge za raziskovanje in primerjavo
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zdraviliškega turizma med Slovenijo in Hrvaško, se bomo omenjenim naravnim
zdraviliščem podrobneje posvetili v nadaljevanju tega poglavja, pa tudi v poglavju,
ki opisuje raziskovalni del te naloge.


Wellness turizem, ki obsega približno 80 hotelov z wellness vsebino in štiri terme
z nastanitvenimi kapacitetami, in sicer Terme Tuhelj, Terme Jezerščica, Terme
Sveti Martin in Toplice Lešće. Razlog, da se slednje (terme) obravnavajo v ponudbi
wellness turizma, je v tem, da so v precejšnji meri orientirane na vsebino wellness
storitev, hkrati pa niso v sklopu sestave zdravilišč Hrvaškega zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Omenjenih pet term zato v raziskavi ne bomo preučevali, kajti od
naravnih zdravilišč, ki so predmet naše raziskave, se razlikujejo v tem, da pri svoji
zdravstveni dejavnosti ne koristijo naravnega zdravilnega vira, kot je na primer
termalna voda, in jih zato tudi ne moremo prištevati med zdravilišča. Kljub temu
terme v okviru svoje dejavnosti delno koristijo termalno vodo in v zadnjem času
tudi precej širijo svojo ponudbo na medicinske programe, ki jih opravljajo v
sodelovanju z določenimi medicinskimi ustanovami.



Klinike oziroma bolnišnice, ki se osredotočajo predvsem na medicinski turizem in
obsegajo več kot 33 javnih zdravstvenih ustanov (klinični bolniški centri, splošne
bolnišnice, poliklinike …) in več kot 800 privatnih zdravstvenih ustanov.

V nadaljevanju podajmo pregled in kratek opis vseh 15 obravnavanih zdravilišč in
specialnih bolnic, ki tvorijo zdraviliško ponudbo Hrvaške, in sicer so to:


Lječilište Topusko – zdravilišče pri svoji dejavnosti koristi termalno vodo, ki je
koristna za uspešno zdravljenje vseh revmatskih in nevroloških bolezni, paralize,
možganske kapi, osteoporoze, stanj pred in po operaciji, ginekoloških bolezni,
neplodnosti, posledic zlomljenih kosti in drugega (Lječilište Topusko, 2016).



Top Terme, Topusko – so bile ustanovljene leta 2003 kot hčerinsko podjetje
Zdravilišča Topusko. V okviru svojih terapij koristijo termalno vodo vulkanskega
izvora (Top Terme, 2016).



Bizovačke Toplice – naravni vir, vročo vodo, so leta 1967 naključno odkrili med
vrtanjem nafte. Voda je slana in zelo bogata z minerali ter toplejša kot kateri koli
drugi znani izvir termalne vode (96 stopinj) (Bizovačke Toplice, 2016).
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Lječilište Veli Lošinj – je klimatsko zdravilišče, ki kot zdravstveni zavod
neprekinjeno deluje od leta 1957, v tem času pa je pridobil status zdravilišča
specializiranega za zdravljenje dihal, astme, alergij in za fizikalno medicino in
rehabilitacijo. Pri zdravljenju koristijo naravne pogoje, kot je blaga mediteranska
klima, veliko število sončnih ur v letu, čisto morje in zrak ter velike komplekse
borovih gozdov in mediteranskega rastlinja (Lječilište Veli Lošinj, 2016).



Istarske toplice – njihov naravni vir je termalna voda, znana po visoki vsebnosti
žvepla, je blago radioaktivna in topla ter polna mineralov (13 vrst). Znanstveno in
v praksi je dokazano, da voda izboljša zdravljenje kroničnih revmatičnih bolezni,
dermatoloških bolezni, bolezni zgornjih dihal, ginekoloških bolezni in
pooperativnih rehabilitacij. Gre za zdravilišče z bogato zgodovino, prvi pisni
dokumenti o zdravilišču obstajajo iz leta 1650 (Istarske Toplice, 2016).



Varaždinske Toplice – toplice naj bi jih že 4. stoletju postavil rimski cesar
Konstantin, sodobno zdravilišče je bilo sicer utemeljeno leta 1820. Kot naravni
zdravilni vir koristijo 58 stopinj toplo žveplovo vodo in zdravilne peloide
(Varaždinske Toplice, 2016).



Stubičke Toplice – uveljavitev današnjega zdravilišča sega v leto 1811, sicer pa je
naravni zdravilni dejavnik Stubičkih Toplic termalna voda, katere izvorna
temperatura znaša 69 stopinj in je še posebej primerna za zdravljenje revmatizma
v sklepih in mišicah, išiasa in pooperativnih stanj (Stubičke Toplice, 2016).



Krapinske Toplice – koristijo zdravilno vodo iz 4 vrelcev, ki je zaradi svojih
zdravilnih učinkov osnova zdraviliškega turizma, ki je sicer v krapinskih toplicah
zaživel že v 18. stoletju (Krapinske Toplice, 2016).



Daruvarske Toplice – njihovi naravni danosti sta topla termalna voda in mineralno
blato, zato izvajajo zdravljenje revmatičnih bolezni, medicinsko rehabilitacijo in
drug zdravstveni turizem. Pisne informacije o lokacijah termalne vode v
današnjem Daruvarju sežejo v čas 2. stoletja, torej še v obdobje tedanjega
rimskega imperija, od leta 1765 pa so toplice na današnji lokaciji (Daruvarske
Toplice, 2016).



Lipik – specialna bolnišnica za medicinsko rehabilitacijo Lipik ima stoletno tradicijo
zdravljenja, kot naravni vir pa uporablja termalno mineralno vodo, ki ima
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konstantno temperaturo 62 stopinj in ugodno kemično sestavo. V sedanji obliki
bolnišnica deluje od leta 1971, izvajajo pa rehabilitacije nevroloških in revmatičnih
bolezni, po-operativne rehabilitacije in drugo (Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Lipik, 2016).


Naftalan, Ivanič Grad – ukvarjajo se z zdravljenjem vnetnih revmatičnih bolezni,
bolezni sklepov, hrbtenice in kožnih bolezni. Kot terapevtski vir koristijo naftalan
oziroma mineralno olje, ki se v zdravstvene namene uporablja že od antičnih časov
(Naftalan, 2016).



Thalassotherapia Opatija – specialna bolnišnica za medicinsko rehabilitacijo srca,
pljuč in revmatizma je bila ustanovljena leta 1957, čeprav je bila kot klimatsko
zdravilišče utemeljena že leta 1889. Zdravilni dejavniki zdravilišča so blaga
mediteranska klima, zmerna in sončna poletja, blage zimske vremenske razmere
in edinstvena pokrajina v okolici (Thalassotherapia Opatija, 2018).



Thalassotherapia Crikvenica – je bolnišnica za medicinsko rehabilitacijo, bolezni
dihal in mišično-skeletnega sistema, kjer je bilo zaradi zelo ugodnih klimatskih in
geografskih pogojev že leta 1895 ustanovljeno zdravilišče. Njihove naravne
danosti so prijazni zračni tokovi, čistoča morja ter položaj na meji morskega zraka
in zraka z bližnjih gora (Thalassotherapia Crikvenica, 2016).



Kalos, Vela Luka – svojo zdraviliško dejavnost gradijo na ugotovljenih zdravilnih
lastnostih mulja. Samo zdravilišče je bilo izgrajeno leta, vendar je šele leta 1994
pridobilo status posebne bolnišnice za medicinsko rehabilitacijo. Zdravilišče je
specializirano za zdravljenje revmatskih, nevroloških in ginekoloških obolenj
(Kalos, 2016).



Biakovka, Makarska – osnova delovanja zdravilišča, ki se z zdraviliško-turistično
dejavnostjo ukvarja že od leta 1961, so zdravilni dejavniki, ki izhajajo iz blage klime
in naravnega okolja. Medicinska rehabilitacija se izvaja za nekatere bolezni
živčnega sistema, bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, bolezni
žilnega sistema ter rehabilitacije po poškodbi oziroma zlomu (Biokovka, 2016).

Kot lahko razberemo iz zgornjih opisov, ponudba naravnega zdraviliškega turizma na
Hrvaškem zajema rehabilitacijo, osnovano na koriščenju naravnih zdravilnih dejavnikov
in sloni na vsebini ter storitvami, ki jih nudi 10 specialnih bolnic in 5 naravnih zdravilišč.
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Temelj ponudbe so dolga in uspešna tradicija zdravilišč ter kakovostni in ohranjeni
naravni zdravilni dejavniki, od termičnih do talasoterapevtskih, kar pravzaprav poudarja
verodostojnost celotnega zdravstvenega turizma na Hrvaškem. Večina posebnih
bolnišnic in zdravilišč se nahaja v celinskem delu države, zato pri izvajanju svojih
zdravstvenih storitev uporabljajo termalne vrelce in mineralna olja (Naftalan). Ostale, ki
se nahajajo ob jadranski obali, pa so osredotočene na uporabo zdravilnega blata, morja,
čistega zraka in podnebja kot naravnih zdravilnih dejavnikov. Ne glede na njihovo
lokacijo oziroma razlike pri uporabi naravnih zdravilnih dejavnikov, gre za specializirane
institucije, primerne za rehabilitacijo po številnih boleznih (kot so bolezni srca in ožilja,
bolezni dihal, nevrološke, ortopedske, gibalne ali dermatološke bolezni). Poleg tega so
nekatere posebne bolnišnice razvile dodatno strokovno znanje na določenih področjih,
predvsem zmanjšanju dejavnikov tveganja (debelosti, kajenje) ali zdravljenju poškodb
športnikov. Ustanove koristijo visoko usposobljeno, strokovno medicinsko osebje in
najsodobnejšo medicinsko opremo. Poleg zagotavljanja storitev prek Hrvaškega zavoda
za zdravstveno zavarovanje so vse ustanove zainteresirane tudi k zagotavljanje
zdravstvenega turizma na trgu (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2014, str. 13).

5.3 Prihodnost in razvoj hrvaških zdravilišč
V vseh zdraviliščih in specializiranih bolnišnicah bo po mnenju Ministarstva turizma
Republike Hrvatske (2014, str. 15) potrebno vložiti veliko truda predvsem pri prilagajanju
za konkurenčno konkuriranje na zdraviliškem turističnem trgu, povečati standarde
kakovosti namestitev in spremljajočih gostinskih ter rekreacijskih objektov, saj le-ti,
razen nekaj izjem, na splošno ne ustrezajo pričakovanjem (mednarodnega) turističnega
povpraševanja. Dodajajo, da poleg tega v objektih pogosto prevladuje "bolnišnično
vzdušje", kajti objekti, namenjeni za bolnike, napotene preko zdravstvenega
zavarovanja, niso ločeni oziroma niso dovolj ločeni. Dodaten problem je v tem, da
zdravilišča sicer imajo certifikate, kot sta ISO standard in zakonsko predpisani HACCP,
vendar slednja le urejata poslovne in higienske postopke, sicer pa te institucije nimajo
ustreznih relevantnih certifikatov s področja zdravstvene dejavnosti in medicinske
strokovnosti. Načeloma izostaja tudi interesno povezovanje, na primer z drugimi
ponudniki zdravstvenih oziroma turističnih storitev, znanstvenimi ustanovami in
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specializiranimi potovalnimi agencijami, tako da je danes nemogoče govoriti o
oblikovanju integrirane vrednostne verige na področju zdraviliškega turizma. Z drugimi
besedami, ministrstvo ugotavlja, da ponudba zdraviliškega turizma na Hrvaškem, ne
glede na napore samih zdravilišč, ni konkurenčna današnjemu izredno konkurenčnemu
zdraviliško-turističnemu trgu. Ugotavljajo, da je to stanje mogoče spremeniti le s
povečanjem vlaganj v dejavnost, zlasti v nastanitvene kapacitete večine zdravilišč.

Za namene povezovanja zdravilišč in s tem krepitve moči, tudi zaradi močne konkurence
sosednjih držav, je v okviru Hrvaške gospodarske zbornice že od leta 1995 organizirana
Skupnost zdravstvenega turizma, v okviru katere deluje tudi sekcija zdraviliškega
turizma. Kot imajo zapisano na svoji spletni strani (Hrvatska gospodarska komora, 1. 8.
2016), so ustanovljeni s ciljem oblikovati, spodbujati in usklajevati razvoj in izboljšanje
kakovosti storitev, ukvarjajo se z reševanjem razne strokovne problematike, pomagajo
pri kreiranju in profiliranju zdraviliških turističnih proizvodov ter predvsem pomagajo pri
oblikovanju promocije za domače in tuje trge.

Da se Hrvaška zaveda potenciala, ki ga lahko prinese zdraviliški in na splošno gledano
zdravstveni turizem, pričajo tudi razni sprejeti dokumenti na ravni države. V tem pogledu
mislimo predvsem v letu 2013 sprejeto Strategijo razvoja turizma RH do leta 2020 in pa
v letu 2014 sprejeti Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenega turizma. V
obeh dokumentih je jasno poudarjeno, da je zdravstveni turizem in s tem tudi zdraviliški
turizem eden od najbolj perspektivnih turističnih proizvodov, ki ne samo da ima
trenutno gledano visoko globalno rast, ampak omogoča razširitev turistične dejavnosti
skozi vso leto. To pa je tudi eden bistvenih problemov hrvaškega turizma, kajti njihov
morski turizem je izrazito sezonsko opredeljen ter seveda tudi lokacijsko strnjen na
obalo in otoke. S hitrim razvojem zdraviliškega turizma se bo tudi turistična ponudba
širila nazaj na kontinentalni del države, ki je bil do sedaj kar močno zapostavljen in v
senci morskega turizma. Kot smo lahko ugotovili, Hrvaška naravne vire, ki so ključni za
razvoj zdraviliškega turizma, ima, verjetno je ključni problem predvsem v dejstvu, da je
lastništvo večine zdravilišč še vedno v javni lasti. Država oziroma občine pa seveda niso
bile zmožne slediti močnim zahtevam po nujnih vlaganjih v infrastrukturo, nove
nastanitvene kapacitete in ne nazadnje tudi v močno promocijo. Da je temu tako, pričajo
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redke izjeme zdravilišč, ki so v preteklih letih uspele s privatizacijo in tako danes žanjejo
prve uspehe, predvsem zato, ker uspejo ponuditi turistično zanimivo in konkurenčno
ponudbo v sodobnih in atraktivnih ambientih. Se je pa potrebno zavedati, da se bodo
hrvaška zdravilišča ne glede na vložek, ki ga bodo morale investirati v svoje zdraviliške
kapacitete, soočila z močno konkurenco svojih sosednjih in bližnjih držav, kot so
Slovenija, Madžarska in Avstrija, za katere lahko ugotavljamo, da so danes v pogledu
razvoja in same prepoznavnosti zdraviliškega turizma kar močno spredaj.

Tako Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenega turizma (Ministarstvo
turizma Republike Hrvatske, 2014, str. 43) opredeljuje 5 bistvenih operativnih
programov, ki naj bi zdraviliški turizem na Hrvaškem popeljali na pot mednarodne
prepoznave in ustreznega konkurenčnega pozicioniranja:


postopek mednarodnega certificiranja;



okrepitev obstoječih oziroma uvajanje novih tržnih dejavnosti;



razvoj novih in izboljšanje obstoječih storitev;



tematsko oziroma storitveno združevanje zdravilišč;



dvig ravni znanja in spretnosti zaposlenih.

Hkrati je poudarjeno, da bo potrebno poleg naštetih programov nujno uskladiti
zakonodajo s področja registracije zdravilišč in zagnati prestrukturiranje lastništva, brez
katerega ne bo mogoče zagotoviti novega kapitala, nujno potrebnega za izboljšanje
obstoječe ponudbe, kot tudi za širitev turistične ponudbe z izgradnjo novih vsebin
zdraviliškega turizma oziroma komplementarne ponudbe. Skladno z akcijskim planom je
bil v letu 2015 zagnan projekt statističnega merjenja učinkov hrvaških zdravilišč
(Sveučilište u Rijeci, Fakultet za management u turizmu i ugostiteljstvu, 2016). V okviru
projekta se izdelujejo primerjalne analize zdravilišč, katere lahko sedaj na podlagi
različnih kazalcev poslovanja primerjajo in ocenijo svoj položaj glede na konkurenco.
Takšna poročila prikazujejo kazalnike, kot so izkoriščenost kapacitet, dosežene
povprečne prodajne cene nočitev, prihodek na razpoložljivo ležišče ter tudi strukturo
prihodkov po viru financiranja in mesta nastanka.

Z vidika naše naloge lahko ugotovimo, da omenjeni krovni dokumenti bistveno ne
upoštevajo vidika uporabe mobilne tehnologije v promociji zdraviliške ponudbe na
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Hrvaškem. Akcijski plan razvoja zdraviliškega turizma sicer v programu 11 – Promocija in
prodaja (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2014, str. 54) omenja, da je potrebno
posebno pozornost nameniti novim številnim in vedno bolj inovativnim orodjem etrženja, ni pa opredeljenih nobenih aktivnosti, ki bi nakazovale na potrebo po
optimizaciji spletnih strani njihovih zdravilišč oziroma drugi optimizaciji, ki bi omogočale
lažji vidik uporabe mobilnih naprav. Primerjalno glede na Slovenijo, v tem področju sicer
ni bistvenih razlik, se pa iz opravljenega pregleda zdraviliškega turizma na Hrvaškem da
razbrati, da le-ta infrastrukturno glede na konkurenco močno zaostaja, zato ne
preseneča dejstvo, da je njihov fokus v prvi meri usmerjen predvsem v infrastrukturna
vlaganja, mednarodno prepoznavo tržišča in široko promocijo, zato je pričakovano, da
se na državni ravni s takšnimi »podrobnostmi« trenutno še ne ubadajo.
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6 ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH
NARAVNIH ZDRAVILIŠČ
Kot je bilo opredeljeno že v uvodnem poglavju, se bomo v okviru raziskave poslužili
kvalitativnih metod raziskave, ki bodo izvedene na podlagi dveh tehničnih analiz in
hevrističnega vrednotenja. V okviru slednjega bomo spletne strani vrednotili na podlagi
vodenega seznama, ki je bil posodobljen prav za potrebe vrednotenja mobilnih spletnih
strani. Tehnična analiza obsega vrednotenje spletne strani s pomočjo javno dostopne
spletne programske opreme. Tako bomo spletne strani analizirali z orodjem »Mobile
SEO« in »Mobile-Friendly Test«.

6.1 Metode raziskave
6.1.1 Določitev populacije in izvora podatkov

Dve tehnični analizi in hevristično vrednotenje smo izvedli na 29-ih obravnavanih
spletnih straneh v obdobju od 1. 6. 2016 do 1. 8. 2016. Na podlagi teoretičnega dela smo
najprej prepoznali našo populacijo raziskave, torej osnovne spletne strani vseh
slovenskih in hrvaških verificiranih zdravilišč. Tako so bile prepoznane in nato tudi
analizirane sledeče spletne strani:


spletne strani slovenskih verificiranih naravnih zdravilišč:


www.terme-catez.si, Terme Čatež;



www.terme-dobrna.si, Terme Dobrna;



www.terme-krka.si, Terme Dolenjske Toplice;



www.thermana.si, Thermana Laško;



www.sava-hotels-resorts.com, Terme Lendava;



www.sava-hotels-resorts.com, Terme 3000 Moravske Toplice;



www.terme-olimia.com, Terme Olimia Podčetrtek;



www.sava-hotels-resorts.com, Terme Ptuj;



www.sava-hotels-resorts.com, Zdravilišče Radenci;



www.rogaska-medical.com, Medical center Rogaška;
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www.terme-krka.si, Talaso Strunjan;



www.terme-krka.si, Terme Šmarješke Toplice;



www.t-topolsica.si, Terme Topolšica;



www.terme-zrece.eu; Terme Zreče.

spletne strani hrvaških naravnih zdravilišč:


www.ljeciliste-topusko.hr, Lječilište Topusko;



www.topterme.hr, Top Terme, Topusko;



www.bizovacke-toplice.hr, Bizovačke Toplice;



www.ljeciliste-veli-losinj.hr, Lječilište Veli Lošinj;



www.istarske-toplice.hr, Istarske Toplice;



www.minerva.hr/hr, Varaždinske Toplice;



www.stubicketoplice.com, Stubičke Toplice;



www.krapinsketoplice.com, Krapinske Toplice;



www.daruvarske-toplice.hr, Daruvarske Toplice;



www.bolnica-lipik.hr, Specijalna bolnica - Lipik;



www.naftalan.hr/index.php/hr, Naftalan, Ivanić Grad;



www.thalassotherapia-opatija.hr, Thalassotherapia Opatija;



www.thalasso-ck.hr, Thalassotherapia Crikvenica;



www.kalos.hr, Kalos, Vela Luka;



www.biokovka.hr/hr, Biokovka, Makarska.

6.1.2 Pridobivanje podatkov in tehnična analiza

Kot omenjeno, smo za navedene spletne strani najprej opravili tehnično analizo s
spletnim orodjem Mobile-Friendly Test (Prijaznost mobilnim napravam), ki se nahaja na
spletnem naslovu https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly (Google
5, 1. 6. 2016). Spletni vmesnik omogoča vpis URL-ja spletne strani, ki jo želimo analizirati
v okviru testa, nato se ob kliku na gumb »Analiziraj« le-ta izvede in nam lahko postreže
s sledečimi informacijami (slika 19):


spletna stran je mobilnim napravam prijazna;



spletna stran ni prijazna mobilnim napravam;
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navedba razlogov, zakaj spletna stran ni prijazna mobilnim napravam;



druge informacije o izvedbi testa, informacije o potrebni optimizaciji.

Slika 19: Izrez slike spletnega vmesnika »Preizkus prijaznosti mobilnim napravam«

Vir: Lasten, 2016

V okviru analize, ki smo jo opravili za potrebe naše naloge, smo na podlagi opravljenih
testov vseh navedenih spletnih strani zapisali podatke o tem, ali »je« oziroma »ni«
spletna stran prijazna mobilnim napravam, ter v primeru, da je spletni vmesnik zaznal,
da spletna stran ni prijazna mobilnim napravam, zapisali tudi število in opise
ugotovljenih napak.

Drugi test v okviru tehnične analize je bil opravljen s spletnim orodjem Mobile SEO, ki se
nahaja na spletnem naslovu https://varvy.com/mobile (Sexton, 1. 7. 2016). Spletni
vmesnik prav tako omogoča vpis URL-ja spletne strani, ki jo želimo analizirati v okviru
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testa, nato se ob kliku na gumb »Test« le-ta izvede in nam postreže s sledečimi
informacijami (slika 20):


število doseženih točk od 100 možnih – prijaznost mobilnim napravam



število doseženih točk od 100 možnih – hitrost spletne strani na mobilni napravi



podatek o dostopnosti Googlovih iskalnih pajkov



število izvedenih preusmeritev na spletni strani



druge podrobne napačne konfiguracije oziroma napake, ki jih aplikacija zazna v
okviru testa (vplivajo na neustrezno uporabo na mobilni napravi, spletno stran
delajo počasno …).

Poleg tega stran omogoča še veliko koristnih informacij glede same optimizacije spletnih
strani, da bodo le-te nudile zadovoljivo uporabniško izkušnjo na mobilni napravi, ter nudi
ogromno napotkov glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.

Slika 20: Izrez slike spletnega vmesnika »Mobile SEO«

Vir: Lasten, 2016
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V okviru naše analize smo na podlagi izvedenih testov s to aplikacijo v našo podatkovno
bazo zapisali število doseženih točk za prijaznost mobilni napravi, število doseženih točk
za hitrost spletne strani na mobilni napravi, kot tudi število in opis ugotovljenih napak
po kriteriju prijaznost mobilni napravi ter možnost dostopa Googlovega iskalnega pajka,
ker ima slednje velik vpliv na ustrezno pozicioniranja spletne strani v Google iskalniku. V
okviru analize podatkov podajamo tudi skupno oceno mobilne prijaznosti in hitrosti, in
sicer v % prikazujemo delež doseženih točk obeh kategorij skupaj.

Tretje testiranje spletnih strani je bilo opravljeno na podlagi metode hevrističnega
vrednotenja. Podlaga za takšno vrednotenje in pripravo (prevod) vodenega seznama za
vrednotenje mobilnih spletnih strani nam je bil raziskovalni članek z naslovom
Hevristično vrednotenje na mobilnem vmesniku: nov vodeni seznam (Yáñez Gómez,
Cascado Caballero in Sevillano, 2014). Omenjeni raziskovalni članek opisuje uporabo
hevristične metode pri testiranju spletnih strani, hkrati avtorji ugotavljajo, da hiter
razvoj uporabe mobilnih naprav, načina uporabe in omejitev, ki izhajajo iz samih
karakteristik mobilnih naprav, kot so velikost zaslona, zmogljivosti naprave in življenjske
dobe baterije, zahteva spremembe pri obstoječem hevrističnem vrednotenju.
Ugotavljajo, da so obstoječi vodeni seznami nepopolni in neprimerni za testiranje
spletnih strani, do katerih uporabniki dostopajo z mobilnimi napravami, zato avtorji
članka pripravijo popravke že obstoječih kategorij vodenega seznama, hkrati pa izdelajo
in dodajo 72 novih hevristik, ki se nanašajo na vrednotenje mobilnih spletnih strani, tako
da bodo le-te uporabnikom mobilnih naprav ponudile enako kvalitetno uporabniško
izkušnjo kot na namiznem računalniku.

6.1.3 Hevristično vrednotenje

Nielsen (1995) hevristično vrednotenje opiše kot metodo, ki nam pomaga poiskati
težave pri uporabnosti oziroma načrtovanju uporabniškega vmesnika, običajno se to
vrednotenje vključi kot del ponavljajočega procesa načrtovanja vmesnika. Hevristično
vrednotenje tako vključuje majhen nabor ocenjevalcev, ki preučijo določeni vmesnik in
presodijo njegovo skladnost s priznanimi načeli uporabnosti (hevristikami). V primeru
našega testiranja spletnih strani smo kot priznana načela uporabnosti uporabili vodeni
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seznam, ki vsebuje 72 hevristik, ki bi jih morala vsebovati vsaka spletna stran, ki se bo
prikazovala na mobilnem vmesniku. Omejitev oziroma slabost našega vrednotenja sicer
izhaja iz dejstva, da je bila opravljena samo s strani ene osebe, ki sicer lahko zazna večino
težav in pomanjkljivosti analiziranega vmesnika, vendar če želimo z metodo ugotoviti
vse pomanjkljivosti, potrebujemo več ocenjevalcev, kar v praksi pomeni do 5
ocenjevalcev različnih tehničnih usposobljenosti.

Vodeni seznam, ki smo ga koristili za vrednotenje spletnih strani analiziranih zdravilišč,
vsebuje sledeče kategorije in hevristike (Yáñez Gómez et al., 2014):


Prepoznavnost stanja sistema – povratne informacije stanja sistema:


Če je seznam ponujenih elementov »besedilo« in so razvrščeni po vrstnem
redu, ki ustrezajo potrebam posameznega opravila, ali so vse informacije tega
opravila prikazane na eni strani?



V kolikor se ponujeni seznam elementov lahko razporeja po različnih
kriterijih, ali stran zagotavlja možnost razvrščanje po vseh merilih?



V kolikor elementi na ponujenem seznamu pripadajo različnim kategorijam,
ali so zagotovljeni filtri, ki omogočajo uporabniku zožiti število elementov, ki
jih želi pregledati?



V kolikor seznam vsebuje samo en element, ali se le-ta avtomatsko odpre?



Če seznam vsebuje elemente, ki se počasi nalagajo (npr. slike), ali se le-ta
razdeli na več strani in se nato prikazuje samo eno stran naenkrat?



Če članek (novica, izdelek) obsega več strani, ali se uporablja številčenje strani
na dnu zaslona in je izdelana »povezava« do vsake posamezne strani, ne samo
za prejšnjo in naslednjo?



Prepoznavnost stanja sistema – informacije o lokaciji:


V kolikor na spletni strani obstajajo informacije o fizični lokaciji, ali so le-te
povezane z zemljevidom in vključujejo načine (poti) za dostop do fizične
lokacije?



Prepoznavnost stanja sistema – odzivni čas:


Ali so prijavni zasloni predolgi?



Čas prenašanja podatkov: ali obstaja »vrstica s prikazom napredka« oziroma
alternativni elementi za zabavo, v kolikor je čas prenosa daljši od 20 sekund?
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Prepoznavnost stanja sistema – izbira / vnos podatkov:


Ali obstaja slaba prepoznavnost aktivnih področij (uporabniki ne vedo, da je
nekaj možno tapniti, v kolikor je to področje po izgledu neotipljivo)?



Ali se v primeru uporabe funkcije »povleci po zaslonu« uporablja jasno vidna
oznaka, ki uporabnika opozori, da ta funkcija obstaja (funkcija je drugače
vizualno zelo neprepoznavna)? Ali ima uporaba te funkcije vedno enak
pomen, ne glede na to, na katerem delu istega zaslona se koristi?



Ali se uporaba funkcije »razširljivega menija« koristi zmerno? Ali je že iz
oznake takšnega menija razvidno, da se da razširiti na več možnosti?



Prepoznavnost stanja sistema – prilagoditev predstavitve:


Obstaja prepoznava, ki uporabnike mobilnega telefona direktno preusmeri na
mobilno spletno stran (v kolikor slednja obstaja)?



Ali osnovna spletna stran vključuje povezavo do mobilne spletne strani (to
lahko uporabijo mobilni uporabniki, ki niso bili direktno preusmerjeni)?




Podobnost med sistemom in realnim svetom – navigacijska struktura:






Ali na mobilni spletni strani obstaja povezava do klasične spletne strani?

Ali obstaja preveč navigacije?

Nadzor uporabnika in svoboda – vmesnik za brskanje:


Obstaja možnost naključnega aktiviranja (obstaja gumb »nazaj«)?



Ali spletna stran »Domov« vključuje navigacijo?

Doslednost in standardi – usmerjenost:


Ali deluje zamenjava usmerjenosti (uporabnik po navadi preklopi
usmerjenost, ko se pojavi zastoj in v kolikor sistem tega ne podpira, bo njegov
miselni tok moten, hkrati pa se bo spraševal, zakaj le-to ne deluje)?



Ali je navigacija (horizontalna in vertikalna) konsistentna ne glede na izbrano
usmerjenost (nekatere spletne strani zamenjajo navigacijo skladno s
spremembo usmeritve)?



Ali je uporabnik obveščen, v kolikor prihaja do neskladja vsebine glede na
usmeritev?



Preprečevanje napak


Obstaja možnost naključnega aktiviranja (obstaja gumb »nazaj«)?
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Preprečevanje napak – sindrom debelega prsta:


Ali so območja za dotik premajhna (dotakljivo območje na napravi za dotik naj
bo veliko vsaj 0,7 cm x 0,7 cm)?



Izpodrivajoči cilji: ali so območja za dotik preblizu druga drugi (uporabnik
lahko v tem primeru enostavno klikne na napačno izbiro)?



Ali se uporablja razširjeno področje izbire (angleško Padding) – čeprav je vidni
del dotakljivega področja majhen, obstaja okoli izbire še nekaj nevidnega
področja, ki uporabniku tudi omogoča pravilno izbiro?



Ali v primeru, da so izbire prikazane kot seznam v stolpcih (ena nad drugo),
lahko uporabnik izbire cilj tako, da se dotakne kjerkoli v izbrani vrstici in ne
samo direktno na navedeno povezavo?



Ali se dovoli uporabniku prenesti programsko opremo, ki ni primerna za
uporabo na njihovem telefonu?



Ali se uporablja JavaScript in Flash animacija (takšna, ki ne deluje na večini
mobilnih telefonov)?



Hitra prepoznavnost namesto odpoklica – zmanjševanje obremenitve spomina:


Ali se potek opravila začne z aktivnostjo, ki je bistvenega pomena za glavno
opravilo (uporabnik mora imeti možnost, da v najkrajšem možnem času
prične z opravilom)?



Ali se kontrole, ki so povezane z opravilom, združene in izražajo zaporedje
dejanj opravila?



Hitra prepoznavnost namesto odpoklica – navigacija:


Ali se uporabljajo »drobtine« na spletnih mestih z globoko navigacijsko
strukturo (na mobilnih spletnih mestih z enostavno navigacijsko strukturo se
le-te naj ne uporabljajo)?



Prilagodljivost in učinkovitost uporabe – iskanje:


Ali se polje za iskanje in navigacija nahajata na »domači strani« spletne strani
(nujno, če je spletna stran zasnovana za pametne telefone in telefone na
dotik)?



Ali je dolžina iskalnega polja velika vsaj toliko, kot je velikost povprečnega
iskalnega niza (priporoča se največjo možno velikost, ki ustreza zaslonu)?
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Ali se ohranijo iskalni nizi med iskanji in ali se uporabljata funkciji samodokončanja in predlaganja?



Ali stran vsebuje več iskalnih polj z različnimi funkcionalnostmi na isti strani?



Če iskalnik ne vrne rezultatov, ali sistem samodejno ponudi nekaj
alternativnih zadetkov oziroma povezavo na rezultate iskanja cele spletne
strani?



Prilagodljivost in učinkovitost uporabe – navigacija:


Ali stran uporablja povezave z dobrimi informacijskimi namigi (to so
povezave, ki jasno pokažejo, kam bodo odpeljale uporabnika po kliku nanje)?



Se ponudijo povezave do povezane vsebine, ki nato uporabniku pomagajo
hitreje krmariti po podobnih temah?



Estetska in minimalistična oblika:




Ali so ikone aplikacij, ki se pojavljajo v seznamu aplikacij, prepoznavne?

Estetska in minimalistična oblika – multimedijske vsebine:


Ali spletna stran uporablja »Flash« vsebino – ni priporočljivo?



Ali se uporablja ciklična animacija (v kolikor se uporablja, ali jo lahko
uporabnik kontrolira)?



Ali se uporabljajo slike, ki so večje od zaslona (celotna slika mora biti vidna
brez pomikanja po zaslonu)?



Ali se v primeru, ko se uporabniku želi ponuditi sliko v visoki resoluciji, le-to
najprej prikaže v velikosti zaslona in nato doda še povezavo do slike v polni
resoluciji?



V primeru, da se uporabijo »predogledne sličice«, ali lahko uporabnik
prepozna vsebino slike?



Se uporabljajo »napisi za slike«, če le-te niso del članka/novice oziroma
njihova vsebina ni jasna glede na posredovano vsebino?



Ali se uporabljajo gibljive animacije – ni priporočljivo?



V primeru uporabe video posnetkov, ali spletna stran ponudi tekstualni opis
vsebine posameznega posnetka?



Ali lahko s klikom na »predogledno sličico« sprožimo predvajanje posnetka?



Ali je prikazana dolžina posameznega video posnetka?
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V primeru, da posnetka ni mogoče predvajati v napravi uporabnika, ali je
uporabnik o tem ustrezno obveščen?



Ali se uporablja celotna površina zaslona, da so informacije podane karseda
učinkovito (uporaba okvirjev, ki omeji prikaz besedila)?



Estetska in minimalistična oblika – usmerjenost:


Ali se uporablja horizontalno pomikanje zaslona (klasične spletne strani
običajno ne omogočajo premikanja po vertikali, pri napravah na dotik pa je
takšno pomikanje priporočljivo)?



Estetska in minimalistična oblika – navigacija:


Ali se na vseh straneh mobilne spletne strani replicirajo preobširne
navigacijske možnosti?



Prepoznati, diagnosticirati in odpraviti napake:


Ali se za potrebe opozarjanja na napake (npr. v vnosnem obrazcu) označi
vnosno polje, ki ga je treba spremeniti?



Pomoč in dokumentacija:


Ali se uporabniku posreduje le tista navodila, ki so nujno potrebna, da lahko
uporabnik prične z delom (poudarek je le na funkciji, ki je trenutno v
uporabi)?



Prijetna in spoštljiva interakcija z uporabnikom – vnos podatkov:


Uporabnikom ni všeč tipkanje. Ali sistem zna izračunati/ponuditi pravilno
informacijo (npr. vpiše se poštna številka, naziv mesta se nato izpiše
samodejno)?



Ali je sistem toleranten do nepopolnih podatkov in ali ponuja samodejne
popravke (npr. sistem samodejno dopolni vnos »Leskovec pri« v vnos
»Leskovec pri Krškem«)?



Ali sistem shranjuje zgodovino in omogoča uporabnikom, da izberejo
predhodno vnesene podatke?



Ali sistem uporabi »privzete« nastavitve, ki so smiselne za uporabnika?



Če sistem shranjuje občutljive informacije (številko kreditne kartice), ali
sistem omogoča vpis/izpis na tej spletni strani?



Ali spletna stran uporablja minimalno število potrditev in klikov, ki so
potrebni, da se izpelje postopek naročila oziroma vnosa podatkov?
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V primeru, da je potreben vpis na spletni strani, ali se uporabniku ponudi
možnost prijave z »grafičnim geslom«?



Registracija na mobilnem telefonu ni priporočljiva. Ali je funkcija »preskoči
registracijo« privzeta možnost na spletni strani?



V primeru, da je registracija obvezna, ali ima uporabnik možnost, da ob vnosu
jasno vidi zapis svojega gesla?



Prijetna in spoštljiva interakcija z uporabnikom – nakupovanje:


Ali se ob predstavitvi seznama ponudbe uporabljajo »predogledne sličice«, ki
so dovolj velike, da lahko uporabnik iz njih pridobi nekaj informacij?



Ali se na spletni strani, ki opisuje izdelek, uporablja velikost slike, ki ustreza
zaslonu (v kolikor je potreben podrobnejši pregled izdelka, ali je dodana
povezava do slike z visoko ločljivostjo)?



Ali je na voljo možnost, da opis izdelka po e-pošti posredujemo prijatelju?



Nam spletna stran ponudi možnost, da določeni izdelek shranimo na seznam
želja?



Ali spletna stran, ki je namenjena e-prodaji, vključuje najpomembnejše
povezave do podatkov, kot so lokacija, odpiralni čas, kontaktne telefonske
številke, stanja naročil, akcije?



Prijetna in spoštljiva interakcija z uporabnikom – bančništvo in transakcije:


Ali lahko uporabnik, ki je izvedel transakcijo preko svojega mobilnega
telefona, shrani potrditveno številko te transakcije oziroma si podatke sam
pošlje na e-pošto (če ima telefon vgrajeno funkcijo zajema zaslona, ali se
uporabniku ponudijo navodila, kako posneti fotografijo svojega zaslona)?



Zasebnost:


Ali je omogočeno, da na večuporabniški napravi ni potreben stalni vpis na
strani?



Če sistem omogoča shranjevanje občutljivih informacij (podatki kreditne
kartice), ali le-ta opozori uporabnika, da se odloči o tem, če želi ostati
prijavljen v sistemu (se ga opozori o morebitnih tveganjih)?
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6.1.4 Tehnična izvedba

Delo hevrističnega ocenjevanja je potekalo tako, da smo se z vsako spletno stranjo
najprej v celoti seznanili in preverili delovanje določenih funkcionalnosti tako na
namiznem računalniku HP Elite 7100 (Windows 10 Professional, 32 bitni, procesor Intel®
Core™ i5 650, pomnilnik RAM 4 GB, internetni brskalnik Firefox različica 48.0.2) kot tudi
na mobilni napravi. Namizni stacionarni računalnik je bil v omrežje povezan preko žične
omrežne povezave, ponudnika Si.mobil d.d., hitrost prenosa 19.65 Mbit/s. Po seznanitvi
so se vsa ocenjevanja glede na zapisane hevristike opravila na mobilnem telefonu
Samsung Galaxy SIII (model GT-I9305, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, pomnilnik RAM 2
GB, različica operacijskega sistema Android 4.4.4., brskalnik Chrome različica
52.0.2743.98) in preko brezžičnega podatkovnega prenosa 4G, ponudnika Si.mobil d.d.,
omejenega na hitrost do 19.65 Mbit/s. Med ocenjevanjem smo v podatkovno tabelo
zapisovali odgovore, tako smo za vsako pozitivno ocenjeno hevristiko analizirane spletne
strani podali kodo 2, za vsako negativno ocenjeno hevristiko spletne strani kodo 1
oziroma če odgovor ni bil možen, ker določene funkcionalnosti spletna stran ni
vsebovala, kodo 0. Zaradi lažje primerjave smo naknadno odgovore točkovali, tako je
bila vsaka pozitivno ocenjena hevristika ocenjena s 1 točko, negativna in neocenjena pa
s točko 0. Vsaka analizirana spletna stran je, izhajajoč iz zapisanega, lahko pridobila
maksimalno 72 točk, rezultate v nadaljevanju smo prikazovali v % doseženih točk,
navajamo pa tudi število neocenjenih hevristik, ker nam poda informacijo, da so
določene spletne strani vsebinsko in funkcionalno zelo skromne.

6.1.5 Analiza podatkov

Obdelavo pridobljenih podatkov smo izvajali v programu Microsoft Excel 2013 in IBM
SPSS v.23. Pridobljene podatke iz opravljenih tehničnih analiz smo ročno vnesli (prepisali
iz spletnih vmesnikov) v Excel tabelo, prav tako smo v tabelo vpisovali posamezne
odgovore, pridobljene na podlagi hevrističnega vrednotenja. Za potrebe analiziranja
podatkov smo uporabili že vgrajene funkcije programa, kot so štetje posameznih
odgovorov, računanje odstotkov, izračun srednje vrednosti in podobno. V okviru vnosne
tabele so bili izdelani tudi grafični prikazi rezultatov posameznih analiz, ki so prikazani v
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nadaljevanju tega dela. Statistične analize smo izvedli s programom SPSS podjetja IBM,
verzija 23. Kot prag za zavrnitev hipoteze smo privzeli običajno vrednost α = 0,05.

6.2 Rezultati raziskave
Glede na opredeljene metode in načrt raziskave smo izvedli vse načrtovane teste in
njihove rezultate ustrezno analizirali. Da bo pregled rezultatov dovolj jasen, bomo
predstavili le bistvene ugotovitve posameznih raziskovalnih metod, ločeno za slovenska
in hrvaška zdravilišča, podrobni rezultati analize vsake spletne strani posebej pa bodo
na voljo za pregled v okviru prilog te naloge. Pred predstavitvijo rezultatov podajamo še
pomembno ugotovitev, da so določene spletne strani slovenskih zdravilišč enotne
oziroma več zdravilišč uporablja isto spletno stran. Poenotenje spletnih strani izhaja iz
kapitalskih povezanosti družb, tako so enotne spletne strani zdravilišč Terme Dolenjske
Toplice, Terme Šmarješke Toplice in Talasa Strunjan, vse tudi nastopajo pod skupno
blagovno znamko Terme Krka, lastnika Krka, d. d., iz Novega Mesta. Na podoben način
imajo enotno spletno stran tudi zdravilišča Terme Lendava, Terme 3000 Moravske
Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci, ki nastopajo pod isto blagovno znamko Sava
Hotels & Resorts. Omenjena zdravilišča sicer koristijo vsaka svojo podstran na spletni
strani, vendar je sam dostop še vedno urejen preko skupnega URL-ja, zato gre v bistvu
za eno spletno stran, ki tudi deluje na enotni platformi in s poenotenimi
funkcionalnostmi. To je pomenilo, da smo v naši raziskavi namesto 14 spletnih naslovov
slovenskih zdravilišč lahko analizirali le 9 spletnih strani, ugotovljene podatke pa smo
nato pripisali vsem zdraviliščem, ki koristijo enotne spletne strani.

6.2.1 Deskriptivna statistika

Pri prvi metodi smo tako z Googlovo spletno aplikacijo Mobile-Friendly Test izmerili, ali
so spletne strani slovenskih in hrvaških zdravilišč prijazne mobilnim napravam ali ne.
Ugotavljamo, da je po tej metodi od 9 analiziranih spletnih naslovov slovenskih zdravilišč
7 dobilo oceno, da je spletna stran mobilnim napravam prijazna, le pri 2 spletna stran ni
optimizirana za uporabo na mobilni napravi. Kot razlog, da spletni strani nista primerni
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za uporabo na mobilni napravi, orodje poda sledeče 4 napake: besedilo je težko prebrati,
ker je pisava premajhna; vsebina je širša od zaslona; povezave so preblizu skupaj; vidno
območje za mobilne naprave ni določeno. Če upoštevamo število zdravilišč v Sloveniji,
to pomeni, da 5 zdravilišč nima mobilnim napravam prijazno spletno stran (slika 21).

Slika 21: Prijaznost spletne strani mobilnim napravam, Slovenija
DA

NE

Na Hrvaškem obravnavana zdravilišča niso podobno kapitalsko povezana kot v Sloveniji,
dejansko so po večini še vedno v javni lasti, zato tudi nimajo skupnih spletnih strani, kar
je pomenilo, da smo po Googlovi metodi preverili vseh 15 spletnih naslovov
obravnavanih hrvaških zdravilišč.

Slika 22: Prijaznost spletne strani mobilnim napravam, Hrvaška
DA

NE
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Od tega jih je bilo 6 prepoznanih kot mobilnim napravam prijaznih, pri ostalih 9 pa je
orodje zaznalo nepravilnosti, ki se običajno nanašajo na neprimerno velikost besedila,
neustrezno določeno vidno območje naprave oziroma povezave so preblizu skupaj, zato
so bile prepoznane kot mobilnim napravam neprijazne (slika 22).

Drugi test naše raziskave je bil opravljen s spletnim orodjem Mobile SEO, ki je na podlagi
opravljene analize spletne strani podal informacijo o številu doseženih točk (od možnih
100) za dve kategoriji, in sicer prijaznosti spletne strani do mobilne naprave ter odzivne
hitrosti spletne strani na mobilni napravi. Na podlagi izvedenih testov vseh spletnih
strani ugotavljamo, da doseženih 90 oziroma več točk pri kategoriji prijaznosti spletne
strani do mobilne naprave pomeni, da je spletna stran primerno optimizirana za mobilne
naprave, hkrati pa je spletna stran za uporabnika še zadovoljivo odzivna na mobilni
napravi, v kolikor je v okviru testa hitrosti prijela vsaj 40 točk. Pomanjkanje optimalne
odzivnosti je sicer zaznati pri vseh analiziranih spletnih straneh, kar je verjetno posledica
tega, da so spletne strani narejene univerzalno (tako za namizno kot mobilno uporabo),
kar pomeni, da gre v vseh primerih ali za odzivne ali dinamične vrste spletnih strani. Pri
izdelavi odzivne oziroma dinamične vrste spletne strani se je vedno potrebno soočiti s
kompromisom med funkcionalnostjo, širino vsebine ter hitrostjo oziroma odzivnostjo na
mobilni napravi in prav slednja je običajno žrtev takšne rešitve.

Rezultati analize po tej metodi se v okviru slovenskih zdravilišč bistveno ne razlikujejo
od rezultatov raziskave po že prej opisani metodi, saj je od 9 analiziranih spletnih strani
7 ustrezalo tem kriterijem, 2 spletni strani pa ne. To pomeni, da ima 5 zdravilišč
neustrezno spletno rešitev, in sicer Terme Čatež in še 4 zdravilišča pod okriljem Sava
Hotels & Resorts. Sicer pa znaša povprečje za slovenska zdravilišča po kriteriju
»prijaznost mobilnim napravam« 86 točk in po kriteriju »hitrost na mobilni napravi« 56
točk. V okviru testa se je preverjala tudi ustrezna dostopnost iskalnega pajka Googlebot.
Ugotovljeno je, da so vse spletne strani slovenskih zdravilišč s tega vidika ustrezno
optimizirane (slika 23).
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Slika 23: Ocene spletnih strani slovenskih zdravilišč, Mobile SEO
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Je pa iz rezultatov tudi razvidno, da je ta test bolj striktno preverjal primernost razdalj
med posameznimi povezavami, tako so opozorila o tej neskladnosti ugotovljena za
nekatere spletne strani, ki so sicer na splošno priznane kot mobilnim napravam prijazne
(spletne strani, ki so po tem kriteriju dosegle 99 oziroma 98 točk).

Rezultati analize podatkov, pridobljenih z orodjem Mobile SEO, glede hrvaških zdravilišč
prav tako ponudijo zelo podobne podatke, kot smo jih predhodno pridobili z orodjem,
ki ga nudi Google, je pa še dodatno zaznana problematika glede hitrosti oziroma
primerne odzivnosti teh spletnih strani na mobilnem telefonu. Ugotovljeno je, da sta od
15 analiziranih spletnih strani že prej opredeljenim kriterijem (90 in 40 točk) ustrezali le
dve spletni strani, nadaljnje 3 pa le, v kolikor ne upoštevamo kriterija hitrosti. Spletno
stran zdravilišča Thalassotherapia Opatija pa s tem spletnim orodjem sploh ne moremo
analizirati, kajti očitno ima izredno slabo odzivnost oziroma druge napačne
konfiguracije, ki onemogočajo izdelavo testa. Zato v okviru analize podatkov po tem
raziskovalnem orodju spletne strani tega hrvaškega zdravilišča ne upoštevamo.
Povprečje za hrvaška zdravilišča po kriteriju »prijaznost mobilnim napravam« znaša 79
točk in po kriteriju »hitrost na mobilni napravi« 50 točk (slika 24).
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Slika 24: Ocene spletnih strani hrvaških zdravilišč, Mobile SEO
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Iz analize podatkov hrvaških zdravilišč je razvidno še, da 3 spletne strani niso pravilno
optimizirane za dostopnost iskalnega pajka Googlebot, prav tako kot pri slovenskih
zdraviliščih je bila pri 4 spletnih straneh, ki jih je orodje sicer prepoznalo kot mobilnim
napravam prijazno, zaznana neskladnost glede primernosti razdalj med posameznimi
povezavami.

Tretja metoda, ki je bila izvedena v okviru raziskave te naloge, je hevristično ocenjevanje
spletnih strani na podlagi že predstavljenega vodenega seznama z 72 hevristikami.
Rezultat ocenjevanja prikazujemo v odstotku kot razmerje med pozitivno ocenjenimi
hevristikami in vsemi možnimi odgovori. Dodatno podamo tudi informacijo o številu
neodgovorjenih hevristik, kajti ta podatek nam posredno sporoča, da so določene
spletne strani brez nekaterih pomembnih funkcionalnosti, kot so na primer ustrezen
oziroma delujoč spletni iskalnik, rezervacijski sistem, vnosni obrazci, video vsebina in
podobno. Na podlagi vseh izvedenih ocenjevanj lahko izračunamo, da je meja za spletno
stran, ki bi jo lahko opredelili kot spletno stran, prijazno mobilnim napravam, vsaj 40 %
pozitivno ocenjenih vseh hevristik iz vodenega seznama. Po opravljeni analizi odgovorov
hevrističnega ocenjevanja ugotavljamo, da je od 9 ocenjenih spletnih strani slovenskih
zdravilišč 7 spletnih strani pridobilo več kot 40 % pozitivno ocenjenih vseh hevristik.
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Slika 25: Ocene spletnih strani slovenskih zdravilišč, hevristično vrednotenje
65,28%

70,00%
59,72%

56,94%

60,00%
50,00%

50,00%
40,00%

46,13%

48,61%

54,17%

50,00% 50,00%

44,44%
33,33%

33,33% 33,33%

33,33% 33,33%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Glede na ugotovitve ocenjevanja lahko zatrdimo, da so mobilnim uporabnikom najbolj
prijazne in prilagojene spletne strani Term Olimia Podčetrtek, Term Dobrna, Term
Topolščica in Term Zreče. Ustrezne so še spletne strani zdravilišč, ki spadajo pod
blagovno znamko Term Krka, strani Medical centra Rogaška ter Thermane Laško.
Ugotavljamo, da gre za iste spletne strani, ki so bile za prijazne mobilnim napravam
prepoznane že po ostalih dveh metodah, tako da lahko zatrdimo, da so podatki po vseh
treh metodah raziskave zelo usklajeni. Če podatke prenesemo na vsa slovenska
zdravilišča, potem lahko ugotovimo, da ima po tej metodi 9 slovenskih naravnih
zdravilišč zadovoljivo spletno rešitev, ostalih 5 zdravilišč pač ne. Izračunano povprečje
hevrističnega ocenjevanja za slovenska zdravilišča znaša 46,13 %, pri tem da je bilo
povprečno neocenjenih 14,29 hevrističnih vprašanj.

Analiza podatkov hevrističnega ocenjevanja hrvaških zdravilišč sporoča slabšo oceno,
kajti, gledano posamično, so prag 40 % pozitivno ocenjenih hevristik dosege le 4 spletne
strani, in sicer Krapinskih Toplic, Stubičkih Toplic, zdravilišča Naftalan, Ivanić Grad in
Biokovke Makarska (slika 26).
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Slika 26: Ocene spletnih strani hrvaških zdravilišč, hevristično vrednotenje
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Ostale spletne strani bi lahko opredelili kot mobilnim napravam neprilagojene, pa čeprav
sta med njimi tudi spletne strani Bizovačkih Toplic, Lječilišta Tuposko in tudi zdravilišča
Thalassotherapia Opatija, za katere smo na podlagi tehnične analize pridobili drugačne
podatke. Ugotavljamo, da do razlik v rezultatih glede na uporabo metode prihaja
predvsem zaradi velikega števila neocenjenih hevrističnih vprašanj, v povprečju 22,13
vprašanja na spletno stran. Pri hevrističnem ocenjevanju spletnih strani hrvaških
zdravilišč znaša povprečni odstotek pozitivno ocenjenih hevristik 36,48 %.

6.2.2 Analiza razlik vrednotenj slovenskih in hrvaških spletnih strani

V prejšnjem odseku smo ugotovili, da se rezultati za slovenske spletne strani razlikujejo
od rezultatov za hrvaške in da so na prvi pogled slovenske spletne strani bolje
prilagojene mobilnim napravam. V tem odseku bomo s pomočjo statističnih analiz
ugotovili, ali so razlike posledica naključij, ali pa so razlike vendarle statistično
pomembne. Zanima nas predvsem, ali so razlike med povprečnimi vrednostmi,
navedenimi v Tabeli 1.

108

Tabela 1: Povprečne vrednosti izvedenih testov
Orodje

Parameter

Google Mobile-Friendly Test

Število napak

Mobile SEO

Prijaznost

Mobile SEO

Hitrost

Hevristika

Razmerje

Hevristika

Neodgovorjena
vprašanja

1-izločena

Skupina
Slovenija
Hrvaška
Slovenija
Hrvaška
Slovenija
Hrvaška
Slovenija
Hrvaška
Slovenija
Hrvaška

Povprečna
vrednost
1,43
1,93
85,86
73,27 (78,501)
56,38
46,60 (49,931)
46,13
36,48
14,29
22,13

Thalassotherapia Opatija

Ker imamo dve medsebojno povsem neodvisni skupini (slovenske in hrvaške spletne
strani) in numerične vrednosti, lahko uporabimo parametrični t-test ali neparametrični
Wilcoxonov test. Katerega uporabiti nam pove test normalnosti porazdelitev (Tabela 2).

Tabela 2: Test normalnosti porazdelitev

Google test – število
napak
Mobile SEO – prijaznost
Mobile SEO – hitrost
Hevristika – razmerje
Hevristika –
neodgovorjena vprašanja

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
grupa Statistic df
Sig.
Statistic df
Sig.
HRV
,271
15
,004
,782
15
,002
SLO
,407
14
,000
,616
14
,000
HRV
,247
15
,015
,796
15
,003
SLO
,384
14
,000
,647
14
,000
HRV
,108
15 ,200*
,936
15
,332
SLO
,193
14
,166
,926
14
,264
*
HRV
,164
15 ,200
,926
15
,239
SLO
,232
14
,039
,880
14
,059
HRV
,184
15
,184
,896
15
,083
SLO
,177
14 ,200*
,914
14
,180

*. Spodnja vrednost prave signifikance
a. Lillieforso popravek signifikance

Ker imamo majhno število posameznih meritev v skupini (n = 14, Slovenija; n = 15,
Hrvaška), uporabimo Shapiro-Wilkov test. Slednji nam pove, da so primerne za
parametrični t-test primerjave pri orodju Hevristika za oba parametra in primerjave pri
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orodju SEO Mobile za parameter hitrost, medtem ko moramo ostale primerjave
parametrov opraviti z neparametričnim Wilcoxonovim testom. Rezultat t-testa je
razviden iz slike 27.

Slika 27: T-test neodvisnih vzorcev

Vir: Lasten, 2016

Iz podatkov testa je razvidno, da se povprečne vrednosti parametrov, pridobljenih po
hevristični metodi (tj. parameter razmerje med pozitivnimi in vsemi odgovori ter
parameter število neodgovorjenih vprašanj), za slovenske in hrvaške spletne strani
statistično signifikantno razlikujejo (P = 0,026 za parameter razmerje in P < 0,005 za
parameter število neodgovorjenih). Razlika med povprečno hitrostjo nalaganja
slovenskih in hrvaških strani statistično ni relevantna (P = 0,076).

Razliko med srednjimi vrednostmi preostalih parametrov preverimo z neparametričnim
Wilcoxonovim testom. Rezultat testa je pokazal, da ne moremo zavreči hipoteze, da sta
mediani za parameter število napak (orodje Google) in mediani za parameter prijaznost
(orodje SEO Mobile) enaki. V obeh primerih znaša testna statistika P = 0,272, kot je
razvidno iz slike 28.
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Slika 28: Neparametrični Wilcoxonov test

Vir: Lasten

Navedeno pomeni, da tudi pri parametru prijaznost ne moremo govoriti o statistično
signifikantni razliki med slovenskimi in hrvaškimi spletnimi stranmi, čeprav srednja
vrednost govori v prid slovenskih. Prav tako se število napak, ki jih odkrije Googlovo
orodje, statistično signifikantno ne razlikuje med slovenskimi in hrvaškimi spletnimi
stranmi oziroma se povprečje 1,43 za slovenske strani statistično signifikantno ne
razlikuje od povprečja 1,93 za hrvaške strani.

Če ocenimo oziroma ovrednotimo vse izvedene metode raziskave, potem ugotovimo, da
je hevristična metoda podala največ relevantnih podatkov (tudi statistično gledano),
kajti ta metoda edina preučuje vsebino in ne le tehničnih karakteristik spletnih strani.
Zato smatramo, da je vrednotenje po tej metodi, ki je sicer tudi časovno in strokovno
bolj zahtevna, smiselno opraviti pred in po vsaki optimizaciji spletne strani, ki naj bi bila
prijazna mobilnim napravam.

6.3 Primerjava rezultatov med Slovenijo in Hrvaško
Primerjavo rezultatov med spletnimi stranmi slovenskih in hrvaških zdravilišč najlažje
prikažemo tako, da proučimo povprečne podatke vseh 3 izvedenih testov oziroma
ocenjevanj spletnih strani. V kolikor pogledamo podatke testiranja z Googlovo spletno
aplikacijo Mobile-Friendly Test, potem lahko ugotovimo, da je kot mobilnim napravam
prijazno bilo prepoznano v povprečju 64,29 % spletnih strani slovenskih zdravilišč in le
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40 % spletnih strani hrvaških zdravilišč. Skladno s tem je tudi razmerje ugotovljenih
napak, tako v povprečju na spletno stran slovenskega zdravilišča pripada 1,4 ugotovljene
napake, na hrvaško spletno stran pa 1,9 napake.

Tudi pri analizi podatkov po drugi metodi raziskave, tehnični analizi s spletnim orodjem
Mobile SEO, lahko ugotovimo podobno razmerje rezultatov. Povprečna točkovna ocena
za slovenske spletne strani znaša po kriteriju »prijaznost mobilni napravi« 86 točk in 56
točk po kriteriju »hitrost na mobilni napravi«, za hrvaške spletne strani pa 79 oziroma
50 točk (slika 26). V tem delu izpostavljamo, da je potrebno pri vrednotenju parametra
»hitrost na mobilni napravi« upoštevati, da so bile meritve izvedene v Sloveniji in ne na
Hrvaškem. Daljši dostopni čas zaradi večje fizične oddaljenosti bi lahko delno prispeval
k izmerjenim vrednostim. V kolikor oba kriterija združimo in podatke prikažemo v deležu
glede na najvišje število točk, znaša delež doseženih točk za spletne strani slovenskih
zdravilišč 71,11 %, za hrvaške pa 64,21 %. Podobno je tudi s številom ugotovljenih napak
po tej analizi, in sicer v povprečju na spletno stran slovenskega zdravilišča pripada 1,6
ugotovljene napake, na hrvaško spletno stran pa 2,29 napake. Primerjamo lahko še
podatke glede dostopnosti Googlovega iskalnega pajka Googlebot. Ugotovimo lahko, da
imajo vse spletne strani slovenskih zdravilišč to ustrezno urejeno, medtem ko imajo 4
hrvaške spletne strani dostop onemogočen.

Slika 29: Primerjava rezultatov med Slovenijo in Hrvaško, Mobile SEO
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Spletne strani med državama primerjamo še po metodi hevrističnega ocenjevanja. Za
namen primerjave smo izračunali povprečje razmerij med pozitivno ocenjenimi
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hevristikami in vsemi možnimi odgovori skupno za spletne strani slovenskih kot tudi
hrvaških zdravilišč. Za slovenske spletne strani to povprečje znaša 46,13 %, za hrvaške
pa 36,48 %, kar nekako potrjuje skladnost vseh treh metod in bistveno ugotovitev, da so
spletne strani slovenskih zdravilišč bolj prilagojene uporabi na mobilni napravi kot
spletne strani hrvaških zdravilišč. Dodatno to ugotovitev podpira tudi rezultat števila
napak po spletni strani, povprečno število neodgovorjenih kategorij pri hevrističnem
vrednotenju (14,29 za spletne strani slovenskih zdravilišč in 22,13 za hrvaške), kot tudi
opravljena statistična analiza rezultatov hevrističnega vrednotenja, ki je zaznala, da se
pridobljeni podatki statistično signifikantno razlikujejo. Tudi že med samo raziskavo je
bilo zaznano, da so spletne strani hrvaških zdravilišč funkcionalno in tudi vsebinsko dosti
bolj skromne, kar v praksi pomeni, da so običajno brez rezervacijskega sistema, v več
primerih tudi brez spletnih iskalnikov vsebin, vnosnih obrazcev, multimedijske vsebine
in podobno.

6.4 Potrditev oziroma zavrnitev hipotez
Namen našega raziskovalnega dela naloge je bil tudi potrditi oziroma zavreči hipotezi, ki
smo si jih zastavili na začetku tega dela. In sicer smo zapisali sledeči hipotezi:


Ni razlik med značilnostmi tradicionalnih spletnih strani in mobilnim napravam
prilagojenih spletnih strani slovenskih zdravilišč (spletne strani mobilnim
uporabnikom niso prilagojene).



Ni razlik med analiziranimi spletnimi stranmi hrvaških zdravilišč in med spletnimi
stranmi slovenskih zdravilišč glede njihove prilagojenosti mobilnim napravam.

Glede na zapisane podatke izvedenih raziskav lahko prvo hipotezo zavrnemo, kajti večina
spletnih strani slovenskih zdravilišč (ne glede na metodo raziskave) je mobilnim
uporabnikom prilagojenih. Stanje je sicer slabše, če pogledamo samo spletne strani
hrvaških zdravilišč, pa vendar je zaznati, da se tudi določena hrvaška zdravilišča (med 4
do 6, odvisno od metode raziskave) že zavedajo pomembnosti prilagojenosti spletne
strani mobilnim uporabnikom.
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Tudi drugo hipotezo zavračamo, kajti vsi podatki primerjav med spletnimi stranmi
slovenskih in hrvaških zdravilišč kažejo na to, da je, gledano v povprečju, bolje
prilagojenih mobilni uporabi več spletnih strani slovenskih zdravilišč, le-te so bolje
optimizirane, imajo zaznanih manj napak in delujejo hitrejše na mobilni napravi, hkrati
pa vsebujejo tudi več funkcionalnosti in vsebin, ki so pripoznane kot obvezne oziroma
vsaj priporočljive s strani mobilnih uporabnikov. Hevristična metoda, ki je vsebinsko
najbolj poglobljena, pokaže tudi statistično signifikantne razlike.

6.5 Predlogi in navodila glede izdelave oziroma modifikacije mobilnim
napravam prijazne spletne strani v zdraviliškem turizmu
Kot nam kažejo rezultati teoretičnega in praktičnega dela te naloge, bodo zdravilišča
segmentu trženja preko mobilnih naprav morala posvetiti več pozornosti. V večini
primerov ne bodo dovolj le vizualne optimizacije spletnih strani, ampak bo to pomenilo
resno in zahtevno delo, s katerim se bo poskušalo kakovostno uporabniško izkušnjo, ki
nam je na stacionarnem računalniku nekaj samoumevnega, ne samo prenesti na
mobilne naprave, ampak bi jo bilo smiselno zaradi že vgrajenih funkcij mobilnih naprav
dodatno nadgraditi. V prvi vrsti bodo nujne optimizacije oziroma zamenjave vseh tistih
spletnih strani, ki so bile v naši raziskavi prepoznane kot mobilnim napravam neprijazne.
Če govorimo za slovensko področje, potem ta urgentna naloga čaka Terme Čatež in pa
četverček zdravilišč pod okriljem blagovne znamke Sava Hotels & Resorts. Glede na
pridobljene teoretične podatke predlagamo izdelavo odzivne vrste spletne strani, kajti
le-ta omogoča izredno fleksibilnost, dokaj hitro nalaganje spletne strani in predvsem
poenoteno vsebino ne glede na uporabljeno napravo. To pa je dandanes še kako
pomembno, saj smo ugotovili, da so uporabniki dnevno navajeni uporabljati več naprav
hkrati oziroma določena opravila opravijo na mobilni napravi, za določena (na primer
izvedbo naročil) pa še vedno uporabljajo in bolj zaupajo stacionarnim napravam.

V kolikor želimo zapisati splošna navodila za optimizacijo spletnih strani v zdraviliškem
turizmu, se moramo opreti predvsem na zaznane napake, ki smo ji pridobili z našo
praktično raziskavo, seveda ob upoštevanju zaznanih trendov in pravil izdelave mobilnih
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spletnih strani, pridobljenih v teoretičnem delu naloge. Tako lahko zapišemo, da so
bistveni napotki, ki jih morajo upoštevati deležniki pri izdelavi oziroma optimizaciji
mobilni napravi prijazni spletni strani v zdraviliškem turizmu, sledeči:


Uporabi se naj navigacija, ki bo prijazna do konic prstov. To pomeni, da naj bodo
povezave in gumbi ustrezno pozicionirani (dovolj narazen, da ne prihaja do napak
pri izbiri), da navigacija ni preobširna oziroma je združena v kategorije, ki
omogočijo lažjo izbiro. Aktivna področja naj bodo vizualno prepoznavna, tako da
je že iz oblike elementa zaznati, da ga je mogoče tapniti. Pomikanje naj bo
omogočeno le po vertikali, vsebina se naj prikazuje le v enem aktivnem oknu
brskalnika.



V uporabi naj bo cel zaslon naprave, potrebno je ustrezno določiti optimalno vidno
polje ne glede na velikost zaslona in vrsto naprave, pisava mora biti takšne
velikosti, da se da besedilo brati brez povečevanja, slike naj bodo v celoti vidne
brez pomikanja po zaslonu.



Uporabijo se naj drobne možnosti, ki jih nudi le pametna mobilna naprava in
nameščene namenske aplikacije. Omogočena naj bo zamenjava usmerjenosti
zaslona predvsem pri pregledu multimedijskih vsebin, uporabniku ponudimo
možnosti direktnega klicanja in predvsem preusmerjanja ter deljenja vsebin preko
socialnih medijev, z vgrajenimi funkcijami pametne naprave omogočimo lažje
lociranje v prostoru in podobno.



Vgradijo se naj funkcije, ki uporabniku omogočijo lažji dostop do informacij, zato
uporabimo

napredne

spletne

iskalnike

vsebine,

omogočimo

možnosti

kategoriziranja in filtriranja prikazane vsebine, uporabimo več strani s
številčenjem v primeru nalaganja podatkovno težjih podatkov (slike, druga
multimedijska vsebina). Vnosna polja naj shranjujejo predhodno vneseno vsebino,
ponudijo predloge oziroma avtomatske popravke. Vnosi besedila naj bodo na
splošno enostavni in kratki.


Vsebina naj ponudi veliko slik in video vsebine, ki naj bo zaradi hitrejšega
predvajanja izvedena preko storitve YouTube.



Uporabijo se naj samo funkcije in vsebina, ki delujejo brez bistvenih posegov v
napravo oziroma ne zahtevajo nadgradnje naprave oziroma namestitve
namenskih aplikacij.
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Pohitrimo spletne strani. Vsaka stran oziroma podstran se mora v primernih
pogojih naložiti v treh sekundah. Odpravijo se naj napake v nadzoru
predpomnjenja, uredijo optimizacije slik, uporabijo ustrezne kaskadne stilske
podloge in podobno. Običajno te naloge zahtevajo, da nam spletne strani izdelajo
osebe, ki so ustrezno strokovno podkovane ter imajo bogate izkušnje in sodobna
orodja za izdelavo spletnih strani.



Uporabnikom oziroma potencialnim strankam se naj ponudi čim več možnosti
interakcije. Uporabnikom se naj dovoli ocenjevanje ponudbe, omogoči
posredovanja podatkov preko vnosnih obrazcev, e-pošte, socialnih medijev.
Vsebina naj uporabnike nagovarja na komunikacijo, jim dovoljuje označevanje,
shranjevanje in posredovanje priljubljene ponudbe. Enostavni nakupi naj bodo
omogočeni brez prijavnih procedur oziroma naj bodo le-te enostavne in na koncu
naročila spodbujene z nagrado (v primeru prijave se uporabniku ponudi ustrezen
popust oziroma cenejšo dodatno storitev).



Spletna stran naj vsebuje napreden in pregleden rezervacijski sistem, uporabnik
naj za dokončanje opravila uporabi čim manj klikov. Pomembno je, da se zagotovi
ustrezna varnost uporabe oziroma v uporabniku spodbudi zaupanje (tudi z
uporabo več in na splošno zaupanja vrednih plačilnih možnosti). V primeru
obvezne registracije (zaradi vnosa občutljivih podatkov) naj ta vsebuje le nujne
korake, uporabnika opozorimo na možnost odjave in s tem na povečanje varnosti
uporabe. V primeru ponovne prijave na spletno stran se naj uporabniku glede na
preteklo uporabo personalizira ponudbo, ponudi njemu privzete nastavitve in
podatke. Omogočimo, da lahko uporabnik shrani potrditve svojih naročil.



Pri pripravi spletne strani naj sodelujejo dobri grafični oblikovalci in tržniki. Prvi
bodo znali ustvariti sodoben in vizualno prijeten spletni vmesnik, izbrati primerno
pisavo ter ponuditi vizualno udarno vsebino, drugi pa na inovativen način ponuditi
storitve, ki tvorijo za posamezno zdravilišče bistvo njihove podjetniške dejavnosti.
Zavedati se je potrebno, da je spletna stran običajno prvi kontakt potencialne
stranke s ponudnikom, zato je pomembno ustvariti pozitivno zanimanje stranke in
dober prvi vtis tudi s kvalitetno uporabniško izkušnjo na mobilni napravi.
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7 ZAKLJUČEK
Razvoj mobilnih omrežij in vedno nove inovacije pri izdelavi mobilnih naprav so
povzročile neverjetno rast uporabe pametnih mobilnih naprav. Tako so mobilne naprave
postale zmogljivo osebno orodje, računalniki v malem, ki spreminjajo naše vsakdanje
navade glede komuniciranja, ustvarjanja osebnih stikov, pridobivanja informacij,
izvajanja opravil ter ne nazadnje spreminjajo tudi načine turističnega udejstvovanja.
Pridobiti informacijo takoj in kjerkoli je postalo vodilo sodobnega uporabnika, zato ne
preseneti podatek, da žepno mobilno napravo, ki je postala nepogrešljiv in nezamenljiv
pripomoček v današnjem življenju, povprečen uporabnik preveri do 221-krat dnevno.
Skladno z razvojem mobilnih tehnologij se je povečala tudi mobilna uporaba interneta,
tako je, gledano globalno, v preteklem letu prišlo do tako imenovane točke preloma, ko
je prvič več spletnih strani bilo obiskanih iz mobilnih naprav kot iz navadnih stacionarnih
delovnih naprav, kot sta osebni računalnik oziroma prenosni računalnik. In ta zaznani
način uporabe mobilnih naprav za pridobivanje podatkov iz spleta se bo po vseh
predvidevanjih in trendih samo še povečeval, zato ne preseneča dejstvo, da se tudi
turizem in njegovo trženjsko delovanje tem trendom hitro prilagajata oziroma bi se
morala prilagajati. Vse to pa so pogoji za nastanek e-turizma, ki upošteva in koristi vpliv
informacijskih tehnologij in nato skozi elemente turističnega trženja (tudi digitalne tržne
strategije) vpliva na sodoben marketinški splet. Zato so sodobne mobilne tehnologije
povzročile pravo revolucijo v promociji in komunikacijskih funkcijah turizma, kar se
odraža v spremembah in prilagoditvah vseh 5 faz turističnega cikla. Zdraviliški turizem,
kot najpomembnejši del slovenske turistične ponudbe, tukaj ni izjema, zato smo v tej
nalogi ugotavljali, kako so se tvorci te vrste turizma pri nas uspeli prilagoditi oziroma v
kolikšni meri upoštevajo nove trende v trženju svoje ponudbe. Eden bistvenih kriterijev
in kanalov promocije je ravno njihova spletna stran, ki je običajno prvi stik potencialne
stranke s ponudnikom, zato smo pozornost usmerili v ugotavljanje, v kakšni meri
ponudniki zdraviliškega turizma v Sloveniji, in primerjalno tudi na Hrvaškem, prilagajajo
spletne strani tudi čedalje številčnejšim uporabnikom mobilnih naprav. Skozi različne
metode raziskave smo merili kakovost uporabniške izkušnje mobilnega uporabnika,
ocenjevali in preizkušali njihove spletne rešitve ter ugotovili prednosti in slabosti, ki v
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končni fazi lahko pomenijo bistveno konkurenčno prednost v tem segmentu ponudbe.
Ugotovili smo, da se večina slovenskih ponudnikov zdraviliškega turizma že zaveda
trendov uporabe mobilne tehnologije in že upošteva aktualna načela ter priporočila pri
pripravi mobilnih spletnih strani. Tako je večina ponudnikov na svojih osrednjih spletnih
straneh že integrirala rešitve, ki omogočijo ustrezno uporabniško izkušnjo tudi ob
pregledu ponudbe preko mobilne naprave, kar z drugimi besedami pomeni, da je spletna
stran mobilnim napravam prijazna. Da pa bo uporabniška izkušnja postala še bolj
kvalitetna, bo potrebnih še kar nekaj optimizacij in nadgradenj, predvsem na sami
hitrosti dostopa do podatkov, pa tudi na ustrezni pripravi vmesnikov, ki morajo
upoštevati določene prednosti kot tudi slabosti mobilnih naprav (velikost zaslona na
dotik, zmogljivost naprave in moč baterije, kamera, GPS, funkcije klicanja in povezovanja
z drugimi namenskimi aplikacijami ...). Bistvena bo vključitev določenih funkcij, kot so
napredni iskalniki želene vsebine, vzpostavitev interaktivnosti z uporabniki (spletni
mediji, forumi, vnosni obrazci, ocenjevanje ponudbe) ter dodelava enostavnih, varnih in
naprednih rezervacijskih sistemov. Zapisano slednje še posebej velja za primerjalne
spletne strani hrvaških naravnih zdravilišč, ki glede na naravne vire in potencial ne
zaostajajo za slovenskimi zdravilišči, so pa glede na analizo podatkov raziskave zaostali
pri razvoju in optimizaciji svojih spletnih rešitev za mobilne uporabnike. K prednosti z
vidika integracij mobilnih rešitev v zdraviliškem turizmu Slovenije, ki smo jih zaznali v
okviru naše raziskave, verjetno vpliva tudi drugačna kapitalska struktura ponudnikov,
kajti večina naravnih zdravilišč na Hrvaškem je še vedno v javni lasti oziroma so v procesu
privatizacije, v Sloveniji pa je v tem pogledu struktura že bolj tržno naravnana in je
zaznati tudi že prve učinke sinergij posameznih kapitalskih povezav med naravnimi
zdravilišči.

Glede na predvidevanja, da se bo neverjetno hiter razvoj mobilnih tehnologij nadaljeval
tudi v prihodnje, je potrebno zapisati, da optimizacija spletne strani ni enkratno dejanje,
ampak to za turističnega ponudnika pomeni redno in tekoče delo. Gre za kontinuirano
spremljanje razvoja, nenehnega uvajanje inovativnih rešitev in iskanja novih trženjskih
prijemov, ki bodo v poplavi globalne ponudbe omogočili prvi stik s potencialno stranko
in, kar je še pomembneje, ohranili stik z obstoječo stranko.
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